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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind avizarea/aprobarea/informarea suplimentării valorii estimate a achiziției desfășurată în data de 

29.07.2019 prin intermediul Bursei Romane de Mărfuri, pentru atribuirea contractelor de furnizare „Gaze 
naturale ", pentru SE Rovinari, SE Craiova, SE Ișalnița, începând cu data de 01.01.2020

I

Subiectul supus avizării/aprobării/informării:
Subiectul supus spre analiză și decizie se referă la avizarea/aprobarea/informarea suplimentării 

valorii estimate a achiziției desfășurată în data de 29.07.2019 prin intermediul Bursei Romane de 
Mărfuri, pentru atribuirea contractelor de furnizare „Gaze naturale ”, pentru SE Rovinari, SE Craiova, 
SE Ișalnița, începând cu data de 01.01.2020, cu valoarea totală de 1.323.730 lei, din care:

- Lot 1 -  SE Rovinari -  71.948 lei,
- Lot 3 -  SE Ișalnița -  706.637 lei,
- Lot 4 -  SE Craiova II -  545.145 lei.

Lotul 2 pentru SE Turceni se va anula deoarece valoarea ofertată de 21.980.000 lei a fost cu 
20,77 % (3.780.000 lei) mai mare decât valoarea estimată de 18.200.000 lei

II

Temei legal:
- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie 

electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin 
înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art. 1532 alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 23 lit h, coroborat cu prevederile anexei nr. 2 din Actul constitutiv al S C.E.O;
- Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice a Legii nr. 

99/2016;
- HD nr. 37/2018 punctul 1.4 privind aprobarea suplimentării valorii estimate a achizițiilor;
- HD nr. 60/13.06.2019 punctul 1.2 privind avizarea demarării procedurii de achiziție;
- HCS nr. 26/28.06.2019 punctul H.2. privind aprobarea demarării procedurii de achiziție.

m

Necesitate/Oportunitate:
Gazele naturale se utilizează în sucursalele energetice ca și combustibil necesar pentru 

aprinderea, stabilizarea și susținerea flăcării în focarele cazanelor pentru obținerea energiei electrice 
și termice.

Având în vedere epuizarea cantității de gaz contractată, și expirarea valabilității contractelor 
actuale la data de 31.12.2019, pentru asigurarea continuității furnizării gazelor naturale necesare 
funcționării blocurilor energetice, prin RNO nr. 12/04.06.2019, Direcția Energie solicită demararea 
procedurii pentru atribuirea de contracte având ca obiect furnizarea de „Gaze naturale”, după cum 
urmează:

Specificație U.M.
Cantitatea
estimată
MWh

Preț final vânzare 
-lei/MWh, 
fara TVA-

Valoarea 
-lei, fara TVA-

LOT 1 - SE Rovinari EE MWh 9.802,200 165,66 1.623.832,452

LOT 2 -  SE Turceni EE MWh 140.000,000 130,00 18.200.000,000
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LOT 3 -  SE Ișalnița EE MWh 104.687,000 135,00 14.132.745,000

LOT 4 - S E  Craiova II EE+ET MWh 87.785,000 140,70 12.351.349,500

TOTAL C EO MWh 342 .27440 46.307.926,952

Prețurile unitare sunt detaliate pe loc de consum și au incluse toate cheltuielile aferente furnizării 
gazelor naturale. Prețul ofertat s-a elaborat pentru întreaga cantitate de gaze, detaliat, astfel încât să 
reiasă structura acestuia, respectiv: preț propriu de furnizare, tarif de transport, tarif de distribuție și 
înmagazinare. Preț de vânzare: Pv-Pg + T+D.
Caracteristici achiziție:

1. Procedura de achiziție derulată prin intermediul Bursei Române de Mărfuri a fost Normă 
Interna;

2. Valoarea estimată a achiziție: 46.307.926,952 lei;
3. Act comercial care se va încheia: contract/e sectorial/e de achiziție;
4. Durata furnizare contract/e: 12 luni începând cu data de 01.01.2020;
5. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut pe lot în condițiile respectării caietului de sarcini.
6. Surse de finanțare: surse proprii.

Proces de atribuire:
în termenuFlimită de depunere a ofertei până la data de 26.07.2019, ora 16°°, au transmis ordine 

de sens contrar și documentele de calificare, următorii operatori economici:
- S.C. PREMIER ENERGY S.R.L. București, prin email, pentru lotul 1, lotul 2, lotul 3 si lotul 

4,
- S.C. TINMAR ENERGY S.A. București, prin email, pentru lotul 1, lotul 2, lotul 3 si lotul 4. 

în urma analizei documentelor de calificare si a ofertelor tehnice depuse, ambele oferte au fost
considerate corespunzătoare, în sensul îndeplinirii condițiilor de calificare și respectării cerințelor din 
caietul de sarcini, fiind admise în etapa de tranzacționare.

Ședința de tranzacționare s-a desfășurat pe platforma electronica a BRM, în data de 29.07.2019 
astfel:

cu începere de la ora 11°°, pentru lotul 1 -  SE Rovinari,
- cu începere de la ora 1115, pentru lotul 2 -  SE Turceni,
- cu începere de la ora 1130, pentru lotul 3 -  SE Ișalnița,
- cu începere de la ora 1145, pentru lotul 4 -  SE Craiova.

Preturi tranzacționate au fost următoarele:
LOT 1-SE Rovinari:

Preț unitar estim at, fara acciza si 
TV A (lei/M W h)

Preț unitar tranzactionat, fara acciza si 
TV A (lei/M W h)

D epășire valoare 
estim ata [%]

165,66 177,71 7 4 7
190,68 15,10

LOT 2-SE Turceni:
Preț unitar estim at, fara acciza si 

TV A (lei/M W h)
Preț unitar tranzactionat, fara acciza si 

TV A (lei/M W h)
D epășire valoare 

estim ata [%]

130
159,35 2 2 ,5 8
162,41 24 ,93

LOT 3-SE Ișalnița:
Preț unitar estim at, fara acciza si 

TVA(leiZMWh)
Preț unitar tranzactionat, fara acciza si 

TV A (lei/M W h)
D epășire valoare 

estim ata [%]

135
141,75 5
162,19 2 0 ,1 4

LOT 4-SE Craiova:
Preț unitar estim at, fara acciza si 

T V A (lei/M W h)
Preț unitar tranzactionat, fara acciza si 

TV A (lei/M W h)
D epășire valoare 

estim ata [%]

140,70 1 4 6 3 1 4,41
159,9 13,64
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Prin adresa nr. 3542/29.07.2019 s-a solicitat de către S CEO SA prin intermediul BRM, 
ofertanților clasați pe primul loc/lot îmbunătățirea valorilor tranzacționate propunându-le valorile 
estimate de către achizitor pentru fiecare lot

La data de 29.07.2019 ora 13:13 SC TINMAR ENERGY SA a transmis prin intermediul 
coordonatorului de ședință prețurile unitare îmbunătățite pentru:

- lotul nr. 1, pentru SE Rovinari, 173 lei/MWh de la 177,71 lei/MWh, depășind valoarea estimată 
cu 4,43%,

- lotul nr. 2, pentru SE Turceni, 157 lei/MWh de la 159,35 lei/MWh, depășind valoarea estimată 
cu 20,77%.

SC PREMIER ENERGY SA prin adresa nr. 6389/29.07.2019 își menține prețurile ofertate 
inițial în cadrul procedurii nr. 480GN/2019, respectiv:

- lotul nr. 3, pentru SE Ișalnița, 141,75 lei/MWh; 
lotul nr. 4, pentru SE Craiova n, 146,91 lei/MWh.
Având în vedere cele menționate, comisia de evaluare a luat decizia de a solicita aprobarea 

suplimentării achiziției pentru loturile nr.l-SE Rovinari, nr.3-SE Ișalnița și nr.4-SE Craiova II, lotul 
nr.2-SE Turceni, urmând a fi anulat datorită procentului de creștere de 20,77%, peste pragul menționat 
în HD nr.37/2018, la pct.1.4.

IV

Prezentarea generala a subiectului:
In conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul

Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată 
și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

-  Directoratul: - Avizează și semnează;
-  Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
-  Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează.

Subiectul supus spre analiză și decizie se referă la avizarea/aprobarea/informarea suplimentării 
valorii estimate a achiziției desfășurată în data de 29.07.2019 prin intermediul Bursei Romane de 
Mărfuri, pentru atribuirea contractelor de furnizare „Gaze naturale ”, pentru SE Rovinari, SE Craiova, 
SE Ișalnița, începând cu data de 01.01.2020, cu valoarea totală de 1.323.730 lei, din care:

- Lot 1 -  SE Rovinari -  71.948 lei,
- Lot 3 -  SE Ișalnița -  706.637 lei,
- L o t4 - S E CraiovaI I - 545.145 lei.

Lotul 2 pentru SE Turceni se va anula deoarece valoarea ofertată de 21.980.000 lei a fost cu 
20,77 % (3.780.000 lei) mai mare decât valoarea estimată de 18.200.000 lei

V

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare
Riscuri asociate:

- Neîncheierea contractelor de achiziții având ca obiect furnizarea de gaze naturale începând cu 
data de 01.01.2020;

- Neasigurare de gaze naturale utilizate drept combustibil, începând cu data de 01.01.2020;
- Nerealizarea programelor de producție începând cu data expirării actualelor contracte;
- Imposibilitatea pornirii blocurilor energetice începând cu data de 01.01.2020
- Reluarea procedurii de achiziției, fără garanția obținerii unor prețuri mai mici.

VI

Anexele prezentei N o te :

Nr.
crt

Tip document/ conținut Nr_/z/l/an Emitent

1 Referat de Necesitate si Oportunitate 508/02.07.2019 Direcția Energie
2 Notă de estimare valoare 229/02.07.2019 Direcția Energie
3 Oferta financiara SC TINMAR ENERGY SA
4 Oferta financiara SC PREMIER ENERGY SA
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Concluzii: * Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:
Față de cele prezentate, în temeiul art 23 lit h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul 

constitutiv al Societății, pentru achiziția desfășurată în data de 29.07.2019 prin intermediul Bursei 
Romane de Mărfuri, pentru atribuirea contractelor de furnizare „Gaze naturale”, pentru SE Rovinari, 
SE Craiova, SE Ișalnița, începând cu data de 01.01.2020, supunem avizării/aprobării/informării, 
următoarele:

-  Directoratului: - să avizeze:
S  suplimentarea lotului 1 pentru SE Rovinari cu valoarea de 71.948 lei, ceea ce reprezintă 

4,43% din valoarea estimată și încheierea contractului de furnizare cu SC TINMAR 
ENERGY SA;

S  suplimentarea lotului 3 pentru SE Ișalnița cu valoarea de 706.637 lei, ceea ce reprezintă 
5,00% din valoarea estimată și încheierea contractului de furnizare cu SC PREMIER 
ENERGY SA;

S  suplimentarea lotului 4 pentru SE Craiova II cu valoarea de 545.145 lei, ceea ce 
reprezintă 4,41% din valoarea estimată și încheierea contractului de furnizare cu SC 
PREMIER ENERGY SA.

-  Consiliului de Supraveghere: - să aprobe:
S  suplimentarea lotului 1 pentru SE Rovinari cu valoarea de 71.948 lei, ceea ce reprezintă 

4,43% din valoarea estimată și încheierea contractului de furnizare cu SC TINMAR 
ENERGY SA;

S  suplimentarea lotului 3 pentru SE Ișalnița cu valoarea de 706.637 lei, ceea ce reprezintă 
5,00% din valoarea estimată și încheierea contractului de furnizare cu SC PREMIER 
ENERGY SA;

S  suplimentarea lotului 4 pentru SE Craiova II cu valoarea de 545.145 lei, ceea ce 
reprezintă 4,41% din valoarea estimată și încheierea contractului de furnizare cu SC 
PREMIER ENERGY SA.

-  Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la:
S  suplimentarea lotului 1 pentru SE Rovinari cu valoarea de 71.948 lei, ceea ce reprezintă 

4,43% din valoarea estimată și încheierea contractului de furnizare cu SC TINMAR 
ENERGY SA;

S  suplimentarea lotului 3 pentru SE Ișalnița cu valoarea de 706.637 lei, ceea ce reprezintă 
5,00% din valoarea estimată și încheierea contractului de furnizare cu SC PREMIER 
ENERGY SA;

S  suplimentarea lotului 4 pentru SE Craiova II cu valoarea de 545.145 lei, ceea ce 
reprezintă 4,41% din valoarea estimată și încheierea contractului de furnizare cu SC 
PREMIER ENERGY SA.

Funcția Prenume Nume Semnătura
Data

Semnătura
Președinte Directorat Sorinei Gheorghe BOZA

Director Direcție Energie Cătălin STĂNCULESCU
î l ,

Director Direcția Servicii Suport Dumitru IACOB

Director Direcția Fin. Contab. Adriana Luminița POPESCU

^Direcția Legislație și Guv. Corporativă Daniela ȘERBAN

Director Adj. Comercial Grigorie DĂDĂLĂU

Șef Serv. A.P.E.T.A.E. IonTIȚA I -
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