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Ordin iniţiator  Nr. 45/2017           
       Cumpărare ENERGIE ELECTRICĂ 

 
Membru afiliat Compania NaŃională AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu 

Client Compania NaŃională AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu 

Produs Energie electrică 
Cantitate 1578 MWh, din care:  

- 1238 MWh – Medie Tensiune 
-   340 MWh – Joasă Tensiune 

Atribut Total 
Modalitatea de calcul a 
preŃului 

Ofertarea se va face în felul următor: 
Oferta scrisă: ....... lei/MWh, cu toate tarifele incluse (achiziŃie, transport TL și TG, servicii 
de sistem și de administrare piaŃă, distribuŃie şi furnizare), exclusiv acciza, TVA , taxa de 
cogenerare şi certificatele verzi. 
În Ordinul de Sens Contrar vor fi detaliate toate tarifele şi taxele aferente preŃului ofertat 
în modul şi valoarea aprobate de ANRE. 
Ordinul electronic: ……. lei/MWh - reprezintă doar preŃul propriu de furnizare, preŃ ferm pe 
12 luni, fără tarife ANRE, acciza, T.V.A. Componenta “contribuŃia pentru cogenerarea de 
înaltă eficienŃă” nu va fi evidenŃiată în Ordinul de Sens Contrar, ea urmând a fi evidenŃiată 
separat în factura de energie electrică, în modul şi valoarea aprobate de ANRE. Pretul 
certificatelor verzi – lege: Valoarea  certificatelor verzi facturate reprezintă produsul dintre 
valoarea cotei anuale obligatorii de  achiziŃie de certificate (CV/MWh) estimate de către 
ANRE,  cantitatea de energie electrică  înregistrată de client în (MWh) şi preŃul mediu 
ponderat al certificatelor verzi achiziționate de către furnizor.” conform Legii nr. 23/2014 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru  stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din  surse regenerabile de energie. 
Costurile cu dezechilibrele vor fi suportate de furnizor în cadrul PRE din care face parte.  

Tipul de tensiune Medie Tensiune  şi Joasă Tensiune  
Perioada de livrare 01.03.2017 – 28.02.2018 
Data începerii livrării 01.03.2017, ora 0000 

Alte precizari Criteriul de atribuire este “prețul cel mai scăzut”. 
Criterii de calificare şi 
selectie 

SituaŃia personală a candidatului sau ofertantului :        
 a)  DECLARAȚIE/INFORMAȚII cu privire la participarea la procedura de atribuire cu 
ofertă/solicitare de participare independenta – conform formularului anexat. 
   b)  DECLARAȚIE  privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de 
interese din Legea nr.99 din 2016 conform formularului anexat. 
   c)  DECLARAłIE privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art.180 din Legea 
nr.99 din 2016 conform formularului anexat. 
   d)  DECLARAłIE  privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 177 din Legea 
nr. 99/2016 conform formularului anexat. 

    
Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale: 
                a)   Certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComerŃului, altele 
echivalente, în original, copie legalizata sau copie conformă cu originalul din care să 
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rezulte adresa actuala şi obiectul de activitate al societăŃii/ autorizaŃia de 
funcŃionare/altele echivalente. Domeniul de activitate al ofertantului trebuie să 
corespundă cu obiectul procedurii (să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 
constatator emis de ONRC).  
                b)  LicenŃa de furnizare a energiei electrice emisă de către ANRE (Autoritatea 
NaŃională de Reglementare în Domeniul Energiei) solicitată în baza Legii energiei 
electrice nr.13/2007 actualizată - copie conformă cu originalul 
 

Termen şi condiŃii de plată Pe baza de OP în 30 de zile de la data facturii  
 

ŞedinŃa de tranzacŃionare se va desfăşura pe platforma electronică de tranzacŃionare administrată de BRM în 
data de  10.02.2017 cu începere de la ora 10:00. 

 
Ordinul de sens contrar şi dovada constituirii garanŃiei vor fi transmise până în data şedinŃei ora 09:00, la 

adresele bogdan.butariu@brm.ro și a.grigore@brm.ro. 
 

GaranŃia bursieră se va achita astfel: 
1. OP în contul de garanŃii al Bursei Române de Mărfuri: RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641, deschis la BCR 

Bucureşti, sucursala Unirea. 
2. SGB / CEC în favoarea Bursei Române de Mărfuri valabilă 30 zile. 
 
InformaŃii privind desfăşurarea procedurii se pot obŃine zilnic la sediul Bursei Române de Mărfuri, str. Buzeşti, nr. 

50-52, sector 1, Bucureşti, telefon 0213 174 560 sau prin fax la nr.  021 3172 878.  
 
Persoane de contact:  Bogdan Butariu, tel. mobil 0720 400 204 ;  Adrian Grigore ,  tel.mobil  0730 710 387  

 
DocumentaŃia de atribuire este disponibilă în format electronic,  pe platforma Bursei Romanne de Marfuri Bucuresti, 
www.brm.ro, ca ataşament la invitatia de Ordinul Initiator nr. 45/ 2017 din sectiunea  Ordine la Tranzactionare/ Ringul 
Energiei electrice 
 
 
 
Adresa: 
 
Str. Buzeşti nr. 50-52 Sector 1 
Sector 1, cod 011015 
Bucureşti, România 

Telefon: 
 

0213/174.560 

 

Fax: 0213/172.878 

E-mail: 
 
bursa@brm.ro 
 
Web: www.brm.ro 

Banca: 
 
BCR BUCUREŞTI UNIREA 
Cont curent: RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001 
Cont garanŃii: RO37 RNCB 0082 0009 9180 0002 
C.F.1562694 

 


