Aprobat,
Director

Instrucţiuni pentru ofertanţi

1. Obiectul şi Scopul Contractului
1.1. Sucursala Transport Craiova organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind
„Regimul deşeurilor” si OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006,
PO TEL 20.03, PO TEL 29.09, Licitatia publica cu strigare, pentru: “Vanzarea deseurilor dezmembrate,
nedezmembrate si deseuri fara valoare rezultate din lucrari de mentenanta/investitii si din bunuri
materiale aprobate la declasare/casare”.
1.2. Persoana juridică vânzătoare: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
„TRANSELECTRICA” SA, prin Sucursala de Transport Craiova, cu sediul în str. Brestei, nr. 5, localitatea
Craiova, judetul Dolj, nr. Inregistrare ONRC J16/523/2000, CIF: RO 13328043, CUI: 10997485, Telefon:
0251/307.100; Fax: 0251/307.108.
2. Descriere:
2.1. Valorificarea prin licitatie cu strigare a deseurilor dezmembrate, nedezmembrate si fara valoare
rezultate din lucrari de mentenanta/investitii si din bunuri materiale aprobate la declasare/casare aflate in
locatiile ST Craiova, la pachet.
2.2. Tip procedura: licitatie publica cu strigare, pe principiul vazut/placut, ce se desfasoara in doua
etape:
Etapa I: Selectarea ofertantilor care indeplinesc conditiile de calificare precizate in prezenta
documentatie la punctul 4.
Etapa II: Participarea la procesul de licitare a pretului de vanzare doar a ofertantilor selectati in etapa I.
Este exclus din procedura de valorificare, in orice etapă, oricare operator economic:
- despre care exista informații 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.
- care nu face dovada existenței in contul vânzătorului a intregii sume reprezentând garanția de
participare (ordin de plata sau extras de cont vizat de banca sau chitanta pentru garanțiile cu un
cuantum mic) corespunzatoare ofertei.
- are contracte rezoluționate sau reziliate din culpa sa sau restanțe la plătile datorate in baza unor
contracte de vânzare-cumpărare cu CNTEE Transelectrica S.A. - are datorii fată de CNTEE
Transelectrica S.A. Bucuresti.
2.3. Pretul de pornire la licitatie este: pachet 807.028,67 lei
2.4. Pasul de licitatie este de 8100 Lei.
2.5. Perioada de derulare a contractului: 2 luni de la intrarea in vigoare.
3. Informaţii financiare
Banca abilitată de executarea operaţiilor economice – Banca Romana de Dezvoltare – G.S.G. Sucursala
Craiova, cont IBAN RO33BRDE170SV83315801700.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
TRANSELECTRICA SA - Sucursala de Transport Craiova Strada Brestei nr. 5, cod postal 200581, Craiova, România, Nr.
Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J16/523/2000, Cod
unic de înregistrare 10997485, Telefon +40251 307 100,
Fax +40251 307 108
www.transelectrica.ro

4. Condiţii de participare la licitaţie
La licitatie pot participa, în condiţiile legii, persoane juridice care fac dovada în acest sens şi care depun
la sediul organizatorului licitaţiei, cu cel puţin 24 ore înainte de începerea licitaţiei, următoarele
documente:
a) Dovada achitării garanţiei de participare în sumă de 81000 lei pentru intregul pachet. Modalitatea
de plată a garanţiei de participare este: virament prin ordin de plată in contul vanzatorului;
b) Documentul care atestă împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul în şedinţa de
licitaţie;
c) Act de identitate+copie
d) Dovada achitării obligaţiilor fiscale la bugetul general consolidat – certificat in termen de valabilitate
la data deschiderii licitatiei;
e) Documentele specifice, pentru persoane juridice: copii de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul
Registrului Comerţului, de pe actele constitutive, de pe codul fiscal, in cazul asocierilor, Acordul de
asociere in original;
f) Autorizaţie de mediu în conformitate cu O.U.G. nr. 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006 pentru
sortimentele de deseuri cuprinse in anexele din caietul de sarcini, cu respectarea ANEXEI Nr. 1:
LISTA cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase la H.G . nr. 856/2002;
g) Certificate de cazier judiciar pentru manageri eliberate de Inspectoratul de poliţie, eliberate cu cel
mult 90 zile anterior termenului limită de depunere a ofertelor;
h) Dovada achitării contravalorii documentelor de participare la licitaţie (10 lei);
i) Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca activele corporale fixe casate sunt
achizitionate in vederea dezmembrarii (conform art. 109 alin. (5) din Normele de aplicare a Codul
fiscal).
j) alte autorizări specificate în documentația de vânzare;
Ofertanţii au obligaţia să depună la sediul vânzătorului cel mai târziu până în data de 20.03.2018, ora
10.00 (cu 48 ore înainte de ora fixată pentru începerea licitaţiei) documentele de participare de mai sus.
Comisia de licitaţie analizează documentele prezentate de ofertanţi şi exclude de la participare
persoanele care nu întrunesc condiţiile de mai sus.
5. Modul de desfăşurare a licitaţiei
Preţul de pornire ale licitaţiei este cel de la pct. 2.3.
Şedinţa de licitaţie are loc în ziua de 21.03.2018 ora 10.00 la sediul ST Craiova, str. Brestei, nr. 5,
judetul Dolj, daca sunt prezenti cel putin 2 ofertanti.
La inceperea sedintei de licitatie se stabileste ordinea de licitare, atribuindu-se cate o placuta cu numarul
de identificare in functie de numarul de ordine acordat de vanzator la inregistrarea documentelor de
participare la licitatie (inregistrate la Registratura vanzatorului).
Presedintele Comisiei de valorificare asigura desfasurarea licitatiei prin anuntarea pretului de pornire,
respectiv a fiecaruia din pasii urmatori, consultand ofertantii in ordinea crescatoare a numerelor de pe
placutele de identificare.
Fiecare ofertant, in ordinea numerelor de identificare, are dreptul să anunţe prin strigare, un pret egal cu
cel anuntat de licitator, ridicand si placuta cu nr. de identificare.
Dacă unul din ofertanti accepta preţul anunţat, licitatorul va creşte preţul cu un pas de licitare conform
pct. 2.4. de mai sus, reluand consultarea ofertantilor in aceiasi ordine crescatoare a numerelor de pe
placutele de identificare.
Dacă la a treia repetare a ultimei strigări nu se oferă o sumă mai mare, licitatorul anunţă adjudecarea
licitantului care a oferit ultima sumă strigată.
În procesul verbal al şedinţei de licitaţie, pe lângă ofertantul care a adjudecat licitaţia se consemnează şi
al doilea, respectiv al treilea ofertant, dacă respectivii îşi dau acordul că îşi menţin oferta în cazul
retragerii primul clasat ( şi nu îşi retrag sumele ce reprezintă garanţia de participare).
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În cazul în care la prima şedinţă de licitaţie nu s-au prezentat minim 2 participanţi sau în cazul în care
niciun ofertant nu oferă preţul de pornire anunţat plus primul pas, comisia de licitaţie va întrerupe şedinţa
de licitaţie, încheindu-se proces verbal de constatare.
În caz de neadjudecare la prima şedinţă de licitaţie, se vor organiza încă o sedinţa de licitaţie la 7 zile
de la data primei licitatii, în data de: 28.03.2018, ora 10.00 la sediul ST Craiova, str. Brestei, nr. 5, judetul
Dolj.
Dacă la a doua licitaţie se prezintă un singur participant care îndeplineşte condiţiile de participare la
licitaţie şi acceptă preţul iniţial de vânzare şi dacă ofertantul acceptă condiţiile din proiectul de contract
acesta va fi declarat câştigător.
Daca nu au existat ofertanti sau ofertantul participant nu accepta conditiile din oferta, licitatorul poate
organiza o noua sedinta de licitatie (a treia) la 14 zile de la data primei licitatii, in data de 04.04.2018,
ora 10.00, in conditiile de la cea de-a doua sedinta.
După anuntarea adjudecatorului Comisia de valorificare declara inchisa sedinta de licitatie si procedeaza
la intocmirea procesului-verbal. Procesul-verbal se semnează de către membrii Comisiei de licitaţie, de
adjudecatar şi de ceilalţi ofertanţi.
Ofertanţii care sunt dovediţi că au stabilit înţelegeri pentru falsificarea rezultatului licitaţiei, în scopul
obţinerii unor preţuri mai avantajoase, sau cei care perturbă în orice mod desfăşurarea licitaţiei pierd
garanţia de participare.
În timpul desfăşurării şedinţei de licitaţie sunt interzise acţiunile corelate ale licitanţilor care au drept scop
perturbarea şedinţei de licitaţie sau influenţarea membrilor Comisiei de licitaţie.
Eventualele contestaţii ale licitanţilor se pot depune la sediul vânzătorului, unde s-a ţinut licitaţia, în
termen de 24 ore de la încheierea şedinţei de licitaţie. Contestaţiile se soluţionează prin grija
vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora, iar ofertanţilor li se comunică în
scris modul de soluţionare a contestaţiilor.
În cazul în care contestaţiile sunt întemeiate vânzătorul anulează decizia de adjudecare, comunică
hotărârea tuturor licitanţilor şi dispune, după caz, organizarea unei noi licitaţii.
Garanţia de participare se restituie în termen de 5 zile de la data adjudecării licitaţiei.
Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare în termen de 5 zile
lucrătoare de la data licitaţiei în situaţia când nu există contestaţii sau 10 zile lucrătoare in cazul in care
s-au formulat contestatii. Nesemnarea contractului de vânzare-cumpărare de către câştigătorul licitaţiei,
în termenul de mai sus, din motive imputabile acestuia, conduce la pierderea garanţiei de participare, la
plata daunelor cauzate societăţii vânzătoare şi, daca urmatorii clasati nu si-au mentinut oferta, comisia
de licitatie intocmeste proces-verbal prin care licitaţia este anulata.
Ofertantul declarat câştigător va despăgubi vanzatorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea
revine Ofertantului declarat câştigător. Acesta este răspunzător pentru prejudiciile produse din vina sa
asupra mediului şi va suporta toate cheltuielile de remediere a acestor daune.
Ofertantul declarat câştigător trebuie să posede toate avizele şi autorizaţiile necesare preluării deseurilor
ce face obiectul acestei Instructiuni, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.
Incarcarea deseurilor si transportul sunt in sarcina cumparatorului. Cumparatorul trebuie sa ia toate
masurile de Securitatea si Sanatatea muncii, Situatii de urgenta/PSI si a mediului pe durata manipularii
si transportului deseurilor.
6. Alte informaţii
Nu se admit abateri de la conţinutul prezentei Instructiuni.
Cumpărătorul este obligat, după adjudecarea licitaţiei şi înainte de data intrării în vigoare a
contractului, să constituie o garanţie de buna executie a contractului pentru deşeurile adjudecate
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in cuantum de 10%. În cazul neachitării sumei solicitate, cumpărătorul va fi exclus, şi se va
reţine, totodată, garanţia de participare.
Preluarea deşeurilor se va face la solicitarea vânzătorului, iar cumparatorul este obligat să se prezinte în
termen de 5 zile de la data anunţării pentru ridicarea cantităţilor de deşeuri depozitate. Preluarea
deşeurilor, se va face din CE Tr. Severin, CE Craiova, Depozit Isalnita, CE Tg- Jiu.
Preluarea şi transportul deşeurilor se va face prin grija şi responsabilitatea cumparatorului (încărcarea,
asigurarea utilajelor pentru încărcare, asigurarea mijloacelor de transport).
Cumparatorul are obligatia de a asigura in timpul preluarii si transportului deseurilor, mijloacele necesare
prevenirii poluarilor accidentale, si interventiei in cazul producerii unor accidente cu impact asupra
mediului (contaminarea de orice fel a solului si/sau a apei).
In cazul in care se constata situatii cu impact negativ asupra mediului, din vina cumparatorului, acesta
va reface mediul la situatia initiala, pe cheltuiala sa.
În cazul neprezentării cumparatorului pentru preluarea deşeurilor în termen de 5 zile lucratoare de la
data comunicată în scris de către vanzator, acesta datorează penalităţi de întârziere vânzătorului de
0,1%, calculate la valoarea deseurilor, pana la data ridicarii efective a acestora, in cazul in care s-au
depasit 10 zile de la anuntare, precum si plata eventualelor daune cauzate de amenzile aplicate de
agentiile de mediu.
Cu firmele declarate câştigătoare se va încheia contract care se va derula pe o perioadă de 2 luni de
zile.
Din prezenta Instructiune face parte integranta si Proiectul de contract.

Vizat,
Director Economic,

Şef Serviciu Comercial

Sef SCMSSM

Intocmit,
Inspector mediu

Serviciul Comercial
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