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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea/informarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1308/CEOSE/I9.06.2018, încheiatcu S.C.
GENERAL TURBO S.A. București având ca obiect,,Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor
auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al SE Rovinari"

Subiectul supus aprobării/informarii :

I

Se solicită încheierea unui act adițional la contractul nr. 1308/CEOSE/l9.06.2018, încheiat cu SC
GENERAL TURBO SA București, având ca obiect ,,Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a
instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al SE Rovinari" de modificare a modului de constituire
a garanției de buna execuție din rețineri din sumele aferente facturilor introduse si acceptate la plata intr-un
instrument de garantare emis de o instituție de credit din Romania in condițiile legii.

Temei legal:
-

II

-

Hotărârea nr. 1024/201 1 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
Legea nr. 99/2016 și HG 394/2016.

Necesitate/Oportunitate :

III

în 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
Contractantul a constituit la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil si a depus suma de 307.784,16
lei, reprezentând 0,5 % din prețul contractului. Pana la data prezentei, garanția de buna execuție a fost reținuta din
facturile emise si acceptate la plata, valoarea totala a garanției de buna execuție reținuta pana la data prezentei este
de 5.327.712,65 lei.
Valoarea contractului la atribuire a fost de 61.556.831,21 lei, iar prin actul adițional nr.849/CEOSE/
05.04.2021 a fost majorata valoarea contractului cu suma de 3.945.500,00 lei, valoarea totala devenind
65.502.331,21 lei, fara TVA.

Prin adresa nr.243/01.04.2022, contractantul S.C General Turbo a solicitat modificarea modului de
constituire a garanției de buna execuție, precizând următoarele : „ Va solicitam adiționarea contractului sus
menționat prin modificarea art. 12, respectiv 12.1., 12.2. si 12.5. astfel:

Forma actuala:

Art 12.1 Contractantul se obliga sa constituie garanția de buna execuție a contractului, in valoare de
6.155.683,12 lei. fiara TVA, reprezentând 10%, din valoarea contractului fiara TVA.
Art. 12.2 Garanția de buna execuție a contractului se poate constitui prin rețineri din sumele datorate
aferente facturilor introduse si acceptate la plata. In acest sens contractantul se obliga sa deschidă la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct
la dispoziția autoritatii contractante. Suma inițiala care se depune de către contractant in contul de disponibil
astfel deschis va fi de 0,5% din prețul contractului, respectiv 307.784,16 lei. Contul de Trezorerie sau garanția de
buna execuție se va deschide/constitui in maxim 5 zile de la semnarea si înregistrarea contractului la sediul
autoritatii contractante.....
Art. 12.5 Achizitorul se obliga sa restituie/elibereze garanția de buna execuție după cum urmeaza :
- 70 % din valoarea garanției (adica 4.308.978,18 lei) - in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului verbal la recepția la terminarea lucrării, daca nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- restul de 30 % din valoarea garanției (adica 1.846.704,94 lei) - la expirarea perioadei de garanție a
lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finala.
Forma propusa:

Art. 12.1 Contractantul se obliga sa constituie garanția de buna execuție, in cuantum de 6.550.233,12 lei,
fiara TVA, reprezentând 10%> din valoarea contractului fiara TVA.
Art. 12.2. Garanția de buna execuție a contractantului se va constitui prin doua instrumente de garantare
(Scrisori de garanție bancara de buna execuție) emise de o instituție de credit din Romania, in condițiile legii,
depuse in original la sediul Achizitorului si care devin anexe la Contract, in cuantumul si pentru perioada
prevăzută in contract, după cum urmeza:
- SGB in cuantum de 70%o din valoarea garanției (4.585.163, 18 lei) - valabila 14 zile de la data incheierii
procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv 15.01.2023;
- SGB in cuantum de 30% din valoarea garanției (1.965.069.94 lei) - valabila pana la expirarea perioadei
de garanție a lucrărilor executate, respectiv 31.12.2024.
Art. 12.5. Achizitorul se obliga ca, după primirea in original a instrumentelor de garantare precizate la art.
12.2., sa transmită in termen de maxim 5 zile, solicitarea scrisa unitatii Trezoreriei Statului prin care avizeaza
plata integrala, către Executant, a sumelor reținute din facturile emise de Contractant si virate in contul de
disponibil deschis la Trezoreria Statului. ”
Având in vedere cele menționate mai sus, prin memoriul nr.353/SER/TH//06.04.2022, SE Rovinari solicita
incheierea unui act adițional pentru modificarea modului de constituire a garanției de buna execuție din rețineri
din sumele aferente facturilor introduse si acceptate la plata intr-un instrument de garantare emis de o instituție de
credit din Romania in condiitiile legii, in cuantum de 6.550.233,12 lei, reprezentând 10 % din valoarea
contractului, fara TVA

Prezentarea generala a subiectului :

IV

Prin memoriul nr.353/SER/TH//06.04.2022, SE Rovinari solicită încheierea unui act adițional la
contractul nr. 1308/CEOSE/l9.06.2018, încheiat cu SC GENERAL TURBO SA București, având ca obiect
,,Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al
SERovinari", de modificare a modului de constituire a garanției de buna execuție din rețineri din sumele aferente
facturilor introduse si acceptate la plata intr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din Romania
in condițiile legii.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare
V

Riscuri asociate :
neconstituirea GBE;
implementarea deficitara a contractului;
imposibilitatea realizării investiției la bl.5 al SE Rovinari;

Anexele prezentei Note :

Nr.crt
1
2
3

Tip document/ conținut
Memoriu
Extras contract
Adresa

Nr
/z/l/an
353/SER/TH//06.04.2022
1308/CEOSE/l 9.06.2018
243/01.04.2022

Emitent

SE Rovinari
Serv achiziții
General Turbo

■

Concluzii:
Față de cele prezentate, in temeiul prevederilor anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, supunem spre
aprobare Consiliului de Supraveghere si spre informare Adunării Generale a Acționarilor încheierea unui act
adițional la contractul nr. I308/CEOSE/19.06.2018. încheiat cu S.C. GENERAL TURBO S.A. București, având
ca obiect,,Reabilitarea și modernizarea lurboagregalului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului
nr.5 al SE Rovinari" care să prevadă modificarea modului de constituire a garanției de buna execuție din rețineri
din sumele aferente facturilor introduse si acceptate la plata, intr-un instrument de garantare emis de o instituție de
credit din Romania in condițiile legii.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Di iei

Membru,
Antoni
rius

Membru,
Lacramioara
DIACONU-PINTEA

LACRAMIOARA
/DIACONUPINTEA
Director Direcția Legislație si Guvernanta Corporativa
MĂCEȘANU Cristina/M^ța

Membru,
Cosmin-Ionut

Digitally signed by
LACRAMIOARA DIACQNOPINTEA
Date: 2022.04.14 17:31:32
+03’00'

