
 

 
 

 
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr.15, 

judeţul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J18/311/2012,C.U.I. 30267310, cont RO 59 RZBR 0000 
06001465 2248 deschis  la Raiffaeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu, judeţului Gorj, reprezentată prin DIRECTOR 
GENERAL EXECUTIV – Dan Laurenţiu CIUREL şi DIRECTOR DIVIZIE SUCURSALĂ MINIERĂ Daniel ANTONIE, 
anunţă public intenţia de vânzare a cantităţii de 1.200.000 tone „cărbune energetic”  
 
Tipul licitaţiei: deschisă, cu o etapă de calificare şi cu o etapă de licitaţie, în runde succesive cu ofertă de preţ în plic 
închis. 
 
Documentaţia de vânzare se poate procura contracost, numai în baza unei solicitări scrise şi numai pe suport de 
hârtie, de la sediul organizatorului SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, în perioada         
30.11.2014-02.12.2014 între  orele 09°°-15°°, persoană de contact: Bălăcescu Sorin tel: 0374171186; fax: 
0253.227.281, adresă e-mail: sorin.balacescu@ceoltenia.ro. Preţul documentaţiei de valorificare este de 100 lei-
inclusiv TVA, plata acesteia făcându-se la casieria Societăţii sau cu ordin de plată avalizat de bancă, depus în contul 
RO 59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis  la Raiffaeisen Bank Tg-Jiu. 
Termenul limită de depunere a documentelor de înscriere şi participare este de 04.12.2014, ora 900, la sediul 
organizatorului, secretariatul societăţii şi vor include:  

1. Cererea tip de înscriere  la licitaţie - Formular 1 din documentaţie; 
2. Dovadă plată taxă de participare în cuantum de 100 lei inclusiv TVA; 
3. Dovadă plată documentaţie de vânzare în cuantum de 100 lei inclusiv TVA; 
4. Dovadă constituire garanţie de participare în cuantum de 5% din preţul minim de pornire al licitaţiei;  
5. Dosarul de participare – conform documentaţie; 
6. Oferta de preţ în plic închis – conform documentaţie; 

 
Etapa de preselecţie v-a avea loc în data de 04.12.2014, ora 10°°. 
Vor fi declaraţi calificaţi pentru etapa a doua de licitaţie cu ofertă de preţ în plic închis, numai participanţii care 
îndeplinesc condiţiile de calificare din documentaţia de vânzare şi au fost preselectaţi în etapa anterioară. 
Durata estimată a contractului: 6 luni  
Pentru participanţii necâştigători, garanţia de 5% se returnează în condiţiile prevăzute în documentaţia de vanzare, 
respectiv: în 5 zile pentru necâştigători care nu au statut de rezervă, în 15 zile de la finalizarea contractului pentru 
câştigător, în 5 zile de la expirarea perioadei de contestaţie în cazul anulării procedurii. 
Licitaţia va loc în ziua de 04.12.2014, cu  începere de la ora  10°° şi la ea pot participa persoane juridice române 
sau străine care îşi manifestă dorinţa de  a dobândi marfa, în condiţiile respectării documentaţiei de valorificare, a 
modelului de contract şi a prevederilor caietului de sarcini. 
Informaţii privind desfăşurarea licitaţiei se pot obţine zilnic la sediul COMPLEXULUI ENERGETIC OLTENIA 
SA din Tg.-Jiu   
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