
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
                               ,, A N U NŢ   D E    P A R T I C I P A R E 

 SC CET IAŞI SA, anunţă toţi potenţialii furnizori interesaţi organizarea, începând din 28.06.2010,  

a  PROCEDURII PROPRII DE DESFĂŞURARE A  SELECTĂRII COMPETITIVE  PENTRU  PRESTAREA  
ACTIVITĂŢILOR  la  „Procesare Huilă Energetică” 

    -tranzacţii cu produse energetice-               
 pentru sezonul de exploatare iarna 2010-2011. 

Procedura de selectare competitivă ce va avea loc în vederea finalizării contractului de prestare a 
activităţilor controlate în comun ,  la  „ Procesare huilă energetică”, se va desfăşura în 3 etape distincte: 

 etapa I – preselectarea candidaţilor 
 etapa a II-a – dialog şi negociere cu candidaţii admişi în urma preselecţiei pentru identificarea 

soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor SC CET Iaşi SA . 
 etapa a III-a – semnarea contractului, depunerea avansului din tariful de procesare şi prezentarea 

angajamentului ferm . 
 
 Garanţia de participare este in valoare de 100 000 USD sau echivalentul în lei la cursul BNR din data 
de 1.06. 2010 (numerar sau scrisoare de garanţie bancară). 
 Perioada de valabilitate  a  garanţiei de participare va fi  de maxim 60 de zile din momentul depunerii 
documentelor de calificare. 
 
 Perioada de valabilitate a ofertei înainată pentru negociere, este de 60 de zile din momentul 
deschiderii ofertelor. 
 
 Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico economic. 
 

Durata estimată a contractului de procesare este de 6 luni calendaristice, cu termenul de începere 
care este convenit prin negociere. Această durată nu este limitativă, ea putându-se prelungi cu acordul părţilor, 
durata fiind stabilită prin negociere directă, fie  în cadrul acestei proceduri, fie pe durata  contractului de prestare 
a serviciului. 

Durata acestui contract obligă candidaţii să respecte cantitatea de procesat de cel puţin 150.000 tone, 
dar nu într-o perioadă mai mică de 6 luni de zile. 

Contractul va fi  semnat în maxim 45 de zile de la data deschiderii ofertelor. 
 
ETAPA I – PRESELECTAREA CANDIDAŢILOR 

 În această etapă se vor preselecta , pe baza paşilor prevăzuţi în procedură, candidaturile pentru  
participarea  la dialog , prevăzută în etapa a II-a. 

 
  Documentele de calificare: 
 1. Situaţia personală a candidatului 
 1.1.  Declaraţii privind eligibilitatea 
         1.1.1. Situaţii care atestă starea obligaţiilor de plată a beneficiarului, după cum urmează: 
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-  şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România (formularul 2); 
            1.1.2. Situaţii (maxim 2 caracterizări / aprecieri) din care să rezulte: 

-  informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale la contracte similare  (activităţi de furnizare 
huilă energetică, activităţi în domeniul energetic, activităţi de finanţare, inclusiv în domeniul energetic, acestea 
nefiind limitative). 

- în ultimii 2 ani  şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, (maxim 2 caracterizări / aprecieri) 
 2.Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, candidatul va prezenta 

documente edificatoare prin care să dovedească : 
 Forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică demonstrată cu Certificat de inregistrare 

in original, in termen de valabilitate, insoţit de Certificat constatator, ambele  eliberate de Oficiul Registrului 
Comerţului, din care să reiasă activităţi de furnizare huilă energetică, activităţi în domeniul energetic, activităţi de 
finanţare, inclusiv în domeniul energetic. Sunt acceptate şi copii legalizate, încheiate în forma autentică la un 
notariat din România. 

 În cazul asocierii mai multor persoane fizice/juridice, fiecare asociat în parte prezintă 
documentele solicitate. 

 Să prezinte următoarele licenţe eliberate de ANRE: 
- licenţă valabilă de furnizare energie electrică, 
- licenţă valabilă de furnizare gaze naturale. 
 
2.1. Persoane juridice / fizice române. 
Cerinţe obligatorii : 
Certificat de înregistrare şi Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să 

rezulte că are ca obiect de activitate livrări de cărbune sau finanţări în domeniul furnizării combustibililor 
energetici - cărbune huilă,  sau comercializare de produse energetice inclusiv energie electrică sau termică.  

2.2. Persoane juridice / fizice străine. 
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, candidatul va prezenta 

documente edificatoare prin care să dovedească : 
 Forma de înregistrare demonstrată cu Certificat de înregistrare în original, în termen de valabilitate, 

insoţit de Certificat constatator,ambele eliberate de Oficiul Registrului Comerţului. Sunt acceptate la aceste 2 
documente, copii traduse în limba română încheiate în forma autentică/legalizate la un notariat din România. În 
cazul asocierii mai multor persoane juridice/fizice, fiecare asociat în parte prezintă documentele solicitate. 

   Cerinţe obligatorii :  
-   Să aibă reprezentanţă înregistrată în România (filială, sucursală , în cazul ofertanţilor străini).  
- Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din 

punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul este rezident, 
original şi copie tradusă în limba română, precum şi documentele privind reprezentantul său în România. 

- În cazul asocierii mai multor persoane juridice, fiecare asociat în parte prezintă documentele 
solicitate. 

 - Distinct trebuie să dovedească (cu documente traduse în limba română şi legalizate la notariat), că 
are ca obiect de activitate livrări de cărbune sau finanţări în domeniul furnizării combustibililor energetici-cărbune 
huilă,  sau comercializare de produse energetice inclusiv energie electrică sau termică.  

3.      Situaţia economico-financiară 
3.1 Informaţii privind situaţia economico-financiară 
Pentru a-şi demonstra situaţia economică şi financiară candidatul va prezenta documente 

edificatoare astfel: 
  Cerinţe obligatorii: 

- Situaţii financiare anuale . Ultimul bilanţ contabil vizat şi înregistrat de organele competente 
- Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2007; 2008; 2009) şi primele 6 luni ale anului 2010.  

  Cerinţă minimă de calificare : 
a) mai mult de   80.000.000 Euro sau echivalentul în lei, la cifra de afaceri globală în anii precizaţi la 

rata de schimb BNR din 28.06.2010.  
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4.Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
4.1.-Informaţii privind capacitatea tehnică 
  Cerinţe obligatorii :  
- declaraţie pe proprie răspundere privind lista principalelor livrări de cărbune sau finanţări în 

domeniul furnizării combustibililor energetici-cărbune huilă,  sau comercializare de produse energetice inclusiv 
energie electrică sau termică, în ultimii 3 ani . 

  Cerinţe obligatorii pentru calificare 
  - încheierea în ultimii 3 ani, a cel puţin 2 contracte de furnizare huilă energetică care cumulate să fie de 
cel puţin  50.000 t. 
      - cantitatea totală de energie electrică vândută în România şi pieţele din UE pe perioada 2008. 2009 şi 6 
luni din anul 2010, să fie de cel puţin 200 000 MWh. 
  
 Vor fi selectaţi să participe la etapa a II-a de dialog, doar candidaţii care vor întruni în totalitate 
cerinţele specificate în prima etapă . 

Candidaţii selectaţi vor primi invitaţie de participare pentru etapa a II-a,caietul de sarcini elaborat în 
forma descriptivă  şi proiectul de contract.Transmiterea documentelor se va realiza prin fax , electronic sau la 
solicitarea candidatului, prin poştă.Aceştia vor depune o oferta parţială care va include specificaţiile  tehnico –
economice şi  juridice în soluţia proprie privind controlul activităţilor în comun. 

 
     ETAPA A II-A – DIALOG ŞI NEGOCIERE CU CANDIDAŢII ADMIŞI ÎN URMA PRESELECŢIEI PENTRU 
IDENTIFICAREA SOLUŢIEI/SOLUŢIILOR APTE SĂ RĂSPUNDĂ NECESITĂŢILOR SC CET IAŞI SA . 

Este etapa de stabilire a soluţiilor tehnice şi viabile de compensare a huilei livrate cu energie (conversie 
huilă în energie), prin realizarea montajului economic / financiar cu cadrul juridic asociat  controlului în comun al 
activităţilor de livrare a huilei, costurilor reale incluse în tariful de procesare. În această etapă se stabileşte 
producţia potenţială de  energie electrică şi energie termică, cu capacităţile angajate  în CET II Iaşi şi cantitatea 
de energie termică care va fi vândută în exclusivitate prestatorului. 

Etapa de dialog şi negociere presupune desfăşurarea la data, ora şi locul stabilit în invitaţia de 
participare, a unor întâlniri cu fiecare candidat  selectat în parte.Se vor discuta şi concilia aspectele tehnice-
economice- juridice ale fiecărui candidat/ofertant înaintate prin propunerea financiară şi oferta tehnică, acestea 
nefiind limitative şi restrictive ca etapă de desfăşurare a dialogului şi a negocierii competitive. 
 

Evaluarea propriu-zisă a ofertelor  :  
Citeriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”. 
A.Factori de evaluare: 
A1: Tariful de procesare acordat este necesar pentru acoperirea cheltuielilor angajate de prestator în 

realizarea  părţii sale din contract, care este dimensionat ca mărime valorică astfel încât să poată acoperi totalul 
consumului de resurse cu activităţile controlate în comun în scopul transformării huilei energetice în produsele 
finite energie electrică şi termică. 

A2: Termenul de plată a energiei termice de către procesator beneficiarului, de minim 60 de zile. 
A3: Propunere de proiect pentru un ,,Pachet de soluţii şi variante de rentabilizare a activităţii de 

procesare,,. Se vor avea în vedere combustibili : cărbune-huilă, hidrocarburi. 
 
B)  Algoritmul  de calcul al factorilor de evaluare : 
B1: Tariful de procesare cel mai ridicat al ofertelor prezentate va fi apreciat de comisia de analiză şi 

evaluare cu 50 puncte. 
Ofertele care au alt tarif de procesare , vor fi apreciate după următoarea formulă de calcul:  
(oferta tarif analizat /oferta cu tariful cel mai ridicat) x 50 puncte 
 
B2:  Termenul de plată a energiei termice cel mai mare peste 60 de zile, al ofertelor prezentate va fi 

apreciat de comisia de analiză şi evaluare cu 30 puncte. 
Ofertele care sunt cu valoarea termenului de plată a energiei termice diferite, faţă de oferta cu valoarea 

cea mai mare, vor fi apreciate după următoarea formulă de calcul:  
(oferta termen de plată analizat /oferta cu termenul de plată cel mai ridicat) x 30 puncte 
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B3: : Propunere de proiect pentru un ,,Pachet de soluţii şi variante de rentabilizare a activităţii de 
procesare,, .Propunerea de proiect  cea mai eficientă, din punct de vedere a soluţiilor economice şi juridice 
prezentate, va fi apreciată de comisia de analiză şi evaluare cu 20 de puncte.  

Celelalte oferte, vor fi apreciate după următoarea formulă de calcul:  
(oferta  analizată /oferta cu propunerea de proiect cea mai eficientă) x 20 puncte 
Aprecierile comisiei de analiză şi evaluare pentru B3, vor fi de tip calitativ, cu estimări efectuate asupra 

propunerilor de soluţii economice şi juridice, ofertate în scris.  
Factorii de evaluare care vor rezulta din etapa de negociere şi dialog, vor fi utilizaţi în algoritmul de calcul 

precizat mai sus. 
Pa baza calculului se va face departajarea ofertelor cîştigătoare. 
Candidatul câştigător, este candidatul al cărui ofertă va întruni punctajul maxim acordat de 

comisia de analiză şi evaluare a ofertelor. 
Este câştigător al procedurii,  fiind selectată şi o singură candidatură a cărui ofertă rezultată în 

negocierea din etapa a II-a, este  conformă cu solicitările prestatorului din prezenta procedură, iar 
comisia de analiză şi evaluare o consideră ca fiind  admisibilă. 

Dacă nu se încheie/ semnează contractul cu câştigătorul, prestatorul îşi rezervă dreptul de a relua 
discuţiile cu participanţii selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului alocat. 

 
         ETAPA A III-A – SEMNAREA CONTRACTULUI, DEPUNEREA AVANSULUI ŞI PREZENTAREA 
ANGAJAMENTULUI FERM  . 

Beneficiarul singur sau în asociere, va acorda prestatorului la data semnării contractului, un avans în 
valoare de 750 000 lei din tariful de procesare, care va fi utilizat de prestator în calitate de proprietar pentru 
pregătirea comună ( prestator şi beneficiar), a instalaţiilor în vederea realizării  fiabilităţii echipamentelor tehnice 
angajate pe durata  contractului.    Avansul va fi accesat cu o estimare de  minim 60 de zile înainte de livrarea 
primelor tranşe de combustibil, sau cum se va conveni pe durata negocierilor. Avansul este la dispoziţia 
prestatorului, necondiţionat de alte contragaranţii şi va fi constituit în maxim 5 zile  de la data semnării 
contractului. În momentul semnării contractului Prestatorul va factura contravaloarea avansului. 
 Candidatul selectat, este obligat în această etapă, să dispună de un angajament ferm de livrare a 
cărbunelui huilă energetică, încheiat în formă autentică,  cu originea specificată în procedură (este cotat pe 
piaţa internaţională a huilei energetice ,la burse pentru materii prime energetice livrate în vrac, standard 
comercial cu recunoaştere internaţională), reprezentând o posibilitate de angajare fermă a  minim 50% din 
cantitatea de cărbune care va fi pusă la dispoziţia prestatorului pentru inceperea  contractului de procesare şi 
control în comun al activităţilor negociate în etapa a II-a. 
 

Restituirea garanţiei de participare se va realiza astfel: 
- pentru candidaţii necalificaţi în etapa I, în maxim 5 zile de la comunicare, la solicitarea în scris a 

acestora, 
- pentru candidaţii calificaţi în etapa I, dar respinşi în urma negocierilor din etapa a II-a, la solicitarea 

în scris a acestora, după semnarea contractului cu ofertanţii/candidaţii câştigători, după 24 de ore. 
- pentru ofertanţii câştigători în urma negocierilor din etapa a II-a,  la solicitarea în scris a acestora, 

dar numai la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
-  semnarea contractului negociat  fără alte obiecţiuni, 
- constituirea avansului în valoare de 750.000 lei din tariful de procesare la dispoziţia prestatorului, 

necondiţionat de alte contragaranţii şi va fi constituit  în maxim 5 zile  de la data semnării contractului (în 
momentul semnării contractului Prestatorul va factura contravaloarea avansului), 

- prezentarea angajamentului ferm de livrare a cărbunelui huilă energetică, încheiat în formă autentică,  
cu originea specificată în procedură (este cotat pe piaţa internaţională a huilei energetice ,la burse pentru materii 
prime energetice livrate în vrac, standard comercial cu recunoaştere internaţională), reprezentând o posibilitate 
de angajare fermă a  minim 50% din cantitatea de cărbune care va fi pusă la dispoziţia prestatorului pentru 
inceperea  contractului de procesare şi control în comun al activităţilor negociate în etapa a II-a. 

 
Garanţia de participare se pierde în următoarele condiţii: 
1. Ofertantul  cîştigător renunţă la dreptul de a i se acorda contractul :  
1.1 Nu semnează contractul,  
Sau, 
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1.2 Nu plăteşte avansul din tariful de procesare. 
1.3  Solicită contragaranţii sau pune alte condiţii decât cele negociate şi consemnate cu prestatorul. 
2. Ofertantul nu indeplineşte condiţiile cerute după semnarea contractului (plata în avans din tariful de 

procesare; angajament ferm pentru minim 50% din cantitatea de cărbune pusă la dispoziţia prestatorului), 
3. Ofertantul işi retrage oferta : după data limită stabilită pentru primirea ofertelor ; până la semnarea 

contractului modifică structura ofertei, convenită în etapa de dialog şi negociere . 
4.Influenţează sau încearcă  să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare şi evaluare a 

ofertelor.  
5. Contractul nu este semnat în maxim 45 de zile de la data deschiderii ofertelor.  
 
CONTESTAŢII 
Eventualele contestaţii se vor depune la sediul procesatorului şi vor fi analizate de o comisie  constituită 

în acest scop. În cazul în care beneficierul nu este mulţumit de soluţia comisiei, se poate adresa Tribunalului de 
Arbitraj Judiciar Iaşi de pe lângă Camera de Arbitaj şi Mediere, cu sediul în municipiul Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt nr. 2 bl. B2 Colţ, tronson I, judeţul Iaşi, în corformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei 
instituţii permanente de arbitraj.  

  Până la soluţionarea contestaţiilor, prestatorul îşi rezervă dreptul de a derula toate etapele specifice 
procedurii şi de a încheia contractul cu ofertantul desemnat câştigător.   
 
 Publicitatea este asigurată numai pe site-ul www.cet-iasi.ro  
 
 
   COMISIA DE ANALIZĂ ŞI EVALUARE A OFERTELOR,, 
    
 
 
 
 
 
   ŞEF BIROU COORDONARE ACHIZIŢII, 
        Ing. Dorin NECHIFOR 
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