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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind propunerea de aprobare a suplimentării achiziției având ca obiect „ Țeava alamă pentru condensator 
turbină tip F1C330MW” — SE Turceni și SE Rovinari - lotul nr. 1 - Țeava alama pentru condensator 
turbina F1C 330MW-S.E. Rovinari si lotul nr. 2 - Țeava alama pentru condensator turbina F1C 330 MW- 
S.E. Turceni cu valoarea de 702.582 lei/lot, reprezentând o creștere de 9,99 % față de valoarea estimată/lot - 
in speța 7.026.642 lei.

I

Subiectul supus aprobării/informarii:

Subiectul se referă la propunerea de solicitarea de aprobare a suplimentării cu suma de 1.405.164 
lei, respectiv, 702.582 lei/lot, reprezentând 9,99 % din valoarea estimată/lot 1-Țeava alama pentru 
condensator turbine F1C330MW-SE Rovinari de 7.026.642 lei si 9,99% din valoarea estimata/lot2 - Țeava 
alama pentru condensator turbine F1C330MW-SE Turceni, de 7.026.642 lei, necesara pentru atribuirea 
contractului de furnizare având ca obiect „ Țeava alama pentru condensator turbina tip F1C330MW" .

Achiziția de Țeava alama pentru condensator turbina tip F1C330MW prin Licitație deschisă a fost 
solicitată prin referatul de necesitate și oportunitate nr. 362/27.12.2021 întocmit centralizat de Direcția 
Energie a S. C.E.O. S.A. pentru SE Rovinari și SE Turceni și aprobată prin HD 121/29.12.2021.
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Temei legal:

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, privind înființarea 
Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
Legea nr.3 1/1990 privind societățile comerciale, art. 1532 alin.6;
Ordonanța de urgență nr. 109/201 1 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;
Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S. C.E.O. S.A.,

- HDnr. 121/29.12.2021;
- HDnr. 28/17.03.2022 puntcul 1.11

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
HG 394/2016 privind normele de aplicare a Legii nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale:

Art. 143. - (1) Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme.
e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată 

prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru 
îndeplinirea contractului sectorial respectiv:
f) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin 

anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru 
îndeplinirea contractului respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la o 
modificarea substanțială în sensul depășirii procentelor de la art. 241 alin. (1) lit. b) din Lege.

Necesitate/Oportunitate:



III

pentru condensator turbina tip F1C330MW, în valoare estimată de 14.053.284 lei structurând achiziția in 
speța in doua loturi:
-lotul nr. 1 -Țeava de alama pentru condensator turbina F1C 330MW -SE Rovinari avand ca termen de 
livrare 90 zile de la înregistrarea contractului si valoare estimata de 7.026.642 lei fara TVA;
-lotul nr. 2 - Țeava de alama pentru condensator turbina F1C330MW-SE Turceni avand ca

termen de livrare maximum 6 luni ale anului 2022 pentru jumătate din cantitate si maximum doua luni ale 
anului 2023 pentru cealalta jumătate de cantitate cu valoare estimata de 7.026.642 lei fara TVA;

La procedura de atribuire de tip Licitație deschisă care a avut termenul limită de depunere a 
ofertelor în data de 14.04.2022, a fost depusa o singura oferta de SC EUROETANS INDUSTRI SRL 
Cosoveni, j ud. Dolj

După analiza garanției de participare și a documentelor DUAE, ofertantul in cauza a fost admis la 
etapa de analiza a ofertei tehnice depuse.

In urma analizării acesteia, comisia de evaluare a solicitat clarificări SC EUROETANS INDUSTRI 
SRL răspunzând in termenul solicitat. In urma analizării răspunsului sau coroborat cu propunerea tehnica 
inițiala comisia de evaluare a declarat conforma propunerea tehnica pentru lotul nr. 1 - Țeava de alama 
pentru condensator turbina F1C330MW - SE Rovinari si oferta tehnica depusa pentru lotul nr. 2 - Țeava de 
alama pentru condensator turbina F1C330MW - SE Turceni.

Ținând cont de cele de mai sus s-a trecut la decriptarea propunerii financiare aferente lotului nr.l si 
lotului nr. 2 unde s-a constatat valoarea ofertată de SC EUROETANS INDUSTRI SRL Cosoveni este de 
7.729.224 lei fara TVA, fiind mai mare cu 702.582 lei fara TVA (9.99% /lot) fata de valoarea estimata 
aferenta lotului - 7.026.642 lei fara TVA

Conform PAD-DA-003 în data de 20.04.2022, comisia de evaluare a solicitat beneficiarilor(SE 
Rovinari si SE Turceni) prin email, punct de vedere referitor la posibilitatea suplimentarii fondurilor 
necesare continuării procesului de evaluare a procedurii de atribuire.

SE Rovinari a transmis adresa nr. 843/20.04.2022 prin care confirmă faptul că este de acord cu 
disponibilizarea suplimentară a sumei necesare pentru continuarea procedurii de atribuire pentru lotul nr. 1.

SE Turceni a transmis adresa nr. 844/20.04.2022 prin care confirmă faptul că este de acord cu 
disponibilizarea suplimentară a sumei necesare pentru continuarea procedurii de atribuire pentru lotul nr. 2.

Prevederile art. 143 alin 1 din HG nr.394/2016 menționează :

.... 1) Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și 
neconforme..............................., iar la literele e) si f) ale alin 2 din cadrul aceluiași act normativ
menționează:

e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată 
prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare 
pentru îndeplinirea contractului sectorial respectiv;
f) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată 
prin anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare 
pentru îndeplinirea contractului respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar 
conduce la o modificarea substanțială în sensul

IV

Prezentarea generala a subiectului:
Subiectul se referă la propunerea de aprobare a suplimentării cu suma de 702.582 lei, reprezentând 

o creștere cu 9,99 % (ofertat 7.729.224 lei fara TVA/ fiecare lot) fata de valoarea estimata aferenta lotului 
nr. 1 - Țeava de alama pentru condensator turbina - SE Rovinari - 7.026.642 lei respectiv lotului nr. 2 - Țeava 
de alama pentru condensator turbina SE Turceni - 7.026.642 lei, pentru atribuirea contractului de furnizare 
din cadrul procedurii.
Riscuri asociate/Propuneri de ameliorare
Risc asociat:

anularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare produse pentru lotul nr.l si nr. 2 , 
implicit imposibilitatea încheierii contractului;
la reluarea unei noi proceduri implică noi termene de atribuire; 
posibilitatea obținerii unor prețuri mai mari decât cele ofertate;
întârzieri în îndeplinirea obiectivului Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și
 instalațiilor auxiliare ale blocului energetic nr.5 ale SE Rovinari
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Anexele prezentei Note:
Nr.

crt Tip document/ conținut Nr _/z/l/an Emitent

1
Solicitare disponibilizare fonduri suplimentare 
(email) FN/20.04.2022 DC-SAPETAE

2 Adresa răspuns 843/20.04.2022 SE Rovinari
3 Adresa răspuns 844/20.04.2022 SE Turceni

Concluzii:________________________________________________________ ___________
Față de cele prezentate in conținutul prezentei. în temeiul prevederilor anexei 2 din Actul constitutiv al 

societății. înaintăm :

spre aprobare Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 
propunerea de suplimentare a SE Rovinari si SE Turceni cu 9.99%/lot in vederea încheierii 
contractului sectorial de furnizare „ Teavă alamă pentru condensator turbină tip F1C330MW" cu 
SC EUROETANS INDUSTRI SRL la valoarea totala de 15.458.448 lei:

spre informare Adunării Generale a Acționarilor propunerea de suplimentare a SE Rovinari si SE 
Turceni cu 9,99%/lot in vederea încheierii contractului sectorial de furnizare Teavă alamă pentru 
condensator turbină tip FJC330AFV" cu SC EUROETANS INDUSTRI SRL la valoarea totala de 
15.458.448 lei.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

/ Președinte, 
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