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Bursa Română de Mărfuri  S.A. 
Romanian Commodities Exchange 
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Tel. +40-21 317 45 60  Fax +40-21 317 28 78 

E-mail: office@brm.ro  http://www.brm.ro 

 

Ordin iniţiator  Nr. 871 /2012 

 

Cumpărare: Motorina Euro 5 

 

Societate de brokeraj 
COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRATIA PORTURILOR 

DUNARII FLUVIALE SA GIURGIU 

Client 
COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRATIA PORTURILOR 

DUNARII FLUVIALE SA GIURGIU 

Denumire produs Motorină Euro Diesel  -  (eliberata in regim de plata a accizelor) 

Cantitate 15.000 litri   

Atribut total – se vor depune oferte pentru întreaga cantitate solicitată. 

Modalitatea de calcul a 

preţului  
Lei/litru,  fara TVA   

Condiţia de livrare 

DDP - „Delivered Duty Paid” conform INCOTERMS 2000, dupa cum 

urmeaza  

- 7.500 litri, Motorină Euro Diesel,  vrac, la Terminalul de pasageri  

de la Punctul de lucru Orsova, judetul Mehedinti Str. Tufari nr. 2; 

- 7.500 litri, Motorină Euro Diesel, vrac, la Terminalul de pasageri 

de la Punctul de lucru Moldova Veche, judetul Caras Severin, Port 

Moldova Veche nr. 3. 

Termene de livrare o tranşă 

Termen de plată  

Plata contravalorii motorinei Euro Diesel se va face cu ordin de plată, 

în termen de 5 zile de la primirea facturii de către achizitor. Se 

consideră ca dată a efectuării plăţii, data aplicării ştampilei pe 

documentul de plată de către banca achizitorului. 
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Alte precizari 

Operatorii economici vor depune la sediul BRM Bucureşti, 

înainte de şedinţa de tranzacţionare, următoarele documente de 

calificare prezentate într-un exemplar, în original / copie legalizată  

/ copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de 

reprezentantul legal al operatorului economic, după caz : 

 

1. Garanţia de participare este în cuantum de 1.500 lei, cu o durată 

de valabilitate de 30 zile de la data desfăşurării procedurii. Garanţia de 

participare se va constitui prin virament bancar sau prin orice 

instrument de garantare, emis în condiţiile legii, de o societate bancară 

sau de asigurări - Formularul 11. 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a 

acestui cuantum garanţiei de participare şi a garanţiei de bună 

execuţie, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. Societăţile care se încadrează în categoria 

IMM-urilor, beneficiază de reducerea cu 50% a acestui cuantum 

garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie numai dacă 

depun scrisoarea de garanţie bancară de participare la procedură, 

însoţită de Formularul „Declaraţie privind încadrarea în categoria 

intreprinderilor mici şi mijlocii” - Anexa 1 şi , după caz,  Anexa 2 la 

Legea nr. 346/2004, prezentat în original. 

  

2. Declaraţie privind eligibilitatea - neîncadrarea în situaţiile 

prevăzute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 prezentat în conformitate 

cu Formularul 12A,   în original; 

 

3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 

181 din OUG nr. 34/2006 prezentat în conformitate cu Formularul 

12B,   în original; 

 

4. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 

69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, prezentat în conformitate cu 

Formularul 12J, în original; Persoanele cu functie de decizie in ceea 

ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul 

CN APDF SA Giurgiu sunt : jurist Matei Cristian- director general, 

Ec. Năvală Petronela - director financiar, ec. Danut Ofiteru- director 

general adjunct, Spiridon Iliana – sef serviciu achizitii, ing Iliescu 

Viorel, jurist Costea Dragos - sef birou juridic, Ec. Ofiţeru Otilia – sef 

serviciu PMPPP. 

 

5. “Certificat constatator” eliberat de “Oficiul registrului 

comertului” de pe lânga instanta competenta, cu cel mult 30 (treizeci)  

de zile înainte de data desfăşurării procedurii prezentat în original / 

copie legalizată  / copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată 
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de reprezentantul legal al operatorului economic 

 

6.  Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, 

prezentat în conformitate cu Formularul 12M,   în original;  

 

 

7. OFERTA se depune în original şi cuprinde: 

 

 a). PROPUNEREA TEHNICA. Propunerea tehnică va fi 

prezentată în original, şi va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt 

îndeplinite în totalitate cerinţele specificaţiilor tehnice aferente 

“Caietului de sarcini”. Propunerea tehnica trebuie să reflecte asumarea 

de către ofertant a tuturor cerinţelor / obligaţiilor prevăzute în Caietul 

de sarcini.   

 

b). PROPUNEREA FINANCIARA – Propunerea financiară 

va fi prezentată, în original, conform Formularului 10 A. 

NOTĂ:  

- Autoritatea contractanta are obligaţia de a exclude din 

procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică orice ofertant despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 

ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii 

criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare 

de bani. 

Neprezentarea de către ofertant a oricărui document din cele solicitate, 

începând de la punctul 1 până la punctul 7, atragere după sine 

descalificarea ofertantului respectiv.                                  

Garantie bursiera 1.000 lei 

Comision 0,95% din valoarea contractului de la vanzator 

 

     

Şedinţa de tranzacţionare se va desfăşura în data de 20.11.2012 cu începere de la ora 11:00, la 

sediul BRM din Bucureşti, strada Buzeşti, nr 50-52, etaj 7, sector 1. 

 

Ofertele tehnice si ordinele de sens contrar se vor depune până în data de 20.11.2012 ora 10:30. 

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 

021/317.47.45; 021/316.17.59, sau la fax 021/317.28.78.   

  

Persoană de contact: Petre Georgiana 0727.225.121  

                 

 

 


