OBSERVATII REFERITOR LA PROPUNEREA DE "REGULAMENT PRIVIND CADRUL ORGANIZAT DE TRANZACTIONARE
A CONTRACTELOR BILATERALE DE ENERGIE ELECTRICA" formulate de către SC ALRO SA
Nr.
crt.
1

Referinta

Text de referinta

Comentarii / sugestii

Cuprins,
pag.2

Anexe:
1. Contract standard de vânzarecumpărare a energiei electrice
2. Contractul cadru pentru
vânzarea-cumpărarea energiei
electrice,
(recomandat) pentru perioade de
livrare mai mari de un (1) an

Anexe:
1. Contract standard de vânzare-cumpărare a
energiei electrice aplicabil PCCB-NC *)

Clarificări Opcom
Precizările Regulamentului nu
lasă loc de interpretare cu
privire la contractele aplicabile.

2. Contractul cadru pentru vânzarea-cumpărarea
energiei electrice, (recomandat)**) pentru
perioade de livrare mai mari de un (1) an aplicabil
PCCB-DC*)

Formularea (recomandat) nu
adresează aplicabilitatea
contractului și acest fapt este
susținut atât de prevederile
Regulamentului cât și de cele
*) Pentru claritate
ale procedurii potrivit cărora
**) Din ratiuni de consistenta a pretului (care va
atât contractul publicat cât și
fi considerat de referinta) si de consolidare a
ambelor produse, PCCB-DC trebuie separat total contractul semnat trebuie să
de PCCB-NC. Formal, nu pot exista in regulament corespundă din punct de vedere
al formei și conținutului cu
si procedura "recomandari". Ele nu au utilitate
Contractul cadru prezentat în
practica si nici valoare juridica.Ele pot doar
genera confuzii anterior tranzactionarii si discutii Anexa 2 la Regulament (art. 9,
pct. 7, din Regulament, Cap. 6
ulterior.
Condiţii generale privind
funcţionarea pieţei din
Procedura, Cap. 7 Organizarea
şi desfăşurarea sesiunilor de
tranzacționare prin dialog
competitiv, art. 7.5.26).
Formularea (recomandat)
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adresează perioada de livrare
pentru care este propus
contractul.
Formularea ”recomandat”
subliniează posibilitatea ca
modalitatea de tranzacționare
și contractul aferent să fie
utilizate și pentru termene de 1
an(acestă posiblitate fiind
consistentă cu faptul că textul
contractului permite stabilirea
inclusiv de prețuri fixe).
Propunem menținerea textului
de referință.
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3.
DEFINIŢII
ŞI
ABREVIER
I, Art.4.
Pag.3

c) Convenţie de Participare la
piaţa centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică –
Convenţie standardizată stabilită
de OPCCB, ce prevede drepturile
şi obligaţiile reciproce dintre
acesta şi fiecare participant la
piaţa centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică;

c) Convenţie de Participare la piaţa centralizată a
contractelor bilaterale de energie electrică –
Convenţie standardizată stabilită de OPCCB, al
carei obiect il reprezinta prestarea de catre Opcom
SA a serviciilor de organizare si administrare a
Pietei centralizate a contractelor bilaterale de
energie electrica ce prevede drepturile şi
obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare
participant la piaţa centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică;
Conventia prevede intr-adevar drepturile si
obligatiile Opcom si ale participantilor dar
acestea reprezinta doar obiectul ANEXEI 2 a
Conventie. Insasi ANEXA 1 prevede si alte
obligatii care nu sunt reciproce (8.5, 8.6).

Textul propus a fost agreat în
cadrul Grupului de lucru.
Propunerea de reformulare face
trimitere doar la obligațiile
Opcom, schimbând sensul
celor agreate în cadrul
Grupului de lucru.
Având în vedere faptul că din
punct de vedere juridic prin
Convenție se stabilesc drepturi
și obligații atât ale
participanților la piață cât și ale
OPCCB, considerăm oportună
reformularea textului după cum
urmează:
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Convenţie de Participare la
piaţa centralizată a
contractelor bilaterale de
energie electrică – Convenţie
standardizată stabilită de
OPCCB, ce prevede drepturile
şi obligaţiile ale OPCCB și ale
fiecărui participant la piaţa
centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică;
f) Preselecţia candidaţilor – Prima etapă a sesiunii Avand in vedere faptul că prin
de tranzacționare prin modalitatea PCCB-DC în
modalitatea de tranzacționare
care pe baza listei de documente standard și a
propusă pot fi supuse
tranzacționării contracte pentru
criteriilor de eligibilitate standard aplicabile
perioade de livrare diferite, ce
tuturor participantilor, vanzatori si cumparatori,
precizate de către inițiatorul sesiunii de licitație se pot varia între 1 an și perioade
mai lungi de 5 ani, în cadrul
stabilește lista participanților calificați pentru
Grupului de lucru s-a
participarea la dialogurile individuale cu
considerat ca fiind inoportună
inițiatorului sesiunii de tranzacționare în cadrul
stabilirea unor criterii standard
etapei a doua, de dialog competitiv a sesiunii de
de calificare. Mai mult, s-a
tranzacționare;
considerat că nu este oportună
Dincolo de ratiunea sigurantei tranzactiilor, care limitarea prin textul procedurii
a dreptului de participare
justifica introducerea etapei de preselectie,
pentru perioade de livrare mai
consideram ca trebuie acordata in egala masura
mici de 1 an, aceasta putând fi
atentie ratiunii de asigurare a unori reguli de
o consecință logică a
tranzactionare care sa garanteze egalitatea
specificului modalității de
conditiilor in care se incheie tranzactiile de la o
tranzacționare.
sesiune de licitatie la alta.
In acest spirit, pentru definirea unui mecanism de Condierăm ca singurul care
poate decide asupra
tranzactionare specific de natura a raspunde
oportunității utilizării unui
nevoilor atat a marilor consumatori industriali,
Conventia defineste nu numai drepturile si
obligatiile, dar si conditii de participare, garantii,
modul de efectuare a tranzactiilor, asumarea
obligatiilor aferente tranzactiilor, date statistice si
informatii, supraveghere, forta majora, jurisdictie
si arbitraj, principii etice etc.
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3.
DEFINITII
SI
ABREVIER
I, Pag.4

Art.4,f) Preselecţia candidaţilor –
Prima etapă a sesiunii de
tranzacționare prin modalitatea
PCCB-DC în care pe baza listei
de documente și a criteriilor de
eligibilitate precizate de către
inițiatorul sesiunii de licitație se
stabilește lista participanților
calificați pentru participarea la
dialogurile individuale cu
inițiatorului sesiunii de
tranzacționare în cadrul etapei a
doua, de dialog competitiv a
sesiunii de tranzacționare;
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Art.5. - Abrevierile utilizate în
cadrul prezentului regulament au
următoarele semnificaţii:
a. Autoritatea Competentă –
Autoritatea Naţională de
Reglementare în
domeniul Energiei;
b. OPCCB - Operatorul pieţei
centralizate a contractelor
bilaterale. În
sensul Regulamentului PCCB,
OPCCB este SC Opcom SA;
c. PCCB – modalitate de
tranzacţionare pe piaţa
centralizată a
contractelor bilaterale conform
căreia contractele sunt atribuite
prin
licitaţie publică;
d. PCCB-DC – modalitate de
tranzacţionare pe piața
centralizată a
contractelor bilaterale de energie
electrică conform căreia
contractele sunt atribuite printr-un
proces combinat de dialog
competitiv, licitaţie şi negociere
continua;
e. PCCB-NC – modalitate de
tranzacţionare pe piaţa

cat si a producatorilor.procedura trebuie sa
contina un set standard de criterii si de limite
standard care trebuie indeplinite pentru fiecare
criteriu. Numai in aceste conditii o platforma
centralizata se poate dovedi superioara unor
licitatii organizate de participanti dupa propriile
reguli.
Art.5. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentului
regulament au următoarele semnificaţii:
a. Autoritatea Competentă – Autoritatea Naţională
de Reglementare în
domeniul Energiei;
b. OPCCB - Operatorul pieţei centralizate a
contractelor bilaterale. În
sensul Regulamentului PCCB, OPCCB este SC
Opcom SA;
c. PCCB – modalitate de tranzacţionare pe piaţa
centralizată a
contractelor bilaterale conform căreia contractele
sunt atribuite prin
licitaţie publică;
d. PCCB-DC – modalitate de tranzacţionare pe
piața centralizată a
contractelor bilaterale de energie electrică
conform căreia
contractele sunt atribuite printr-un proces
combinat de dialog
competitiv, licitaţie şi negociere continua,
recunoscandu-se astfel particularitatile de pret si
necesitatea asigurarii indeplinirii unor criterii de

anumit criteriu de eligibilitate
este inițiatorul sesiunii de
licitație și în acest sens este
firească acordarea flexibilității
necesare prin prevederile
Regulamentului și Procedurii.
Propunem menținerea textului
de referință.

b. Asumarea responsabilităților
aferente OPCCB de către
Opcom rezultă din prevederile
celorlalte documente aferente
funcționării Pieței centralizate
a contractelor bilaterale de
energie electrică (Convenția de
participare la piață și
Procedura) prin urmare
propunem menținerea textului
de referință.
d. Diferențele menționate în
propunerea de reformulare se
regăsesc în descrierea
modalității din cadrul Art. 9.
Propunem menținerea textului
de referință.
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5. CADRUL
DE
ORGANIZ
ARE, Art.9
(1), (2), pag
7-8

centralizată a
contractelor bilaterale conform
căreia contractele sunt atribuite
printr-un proces combinat de
licitaţii şi negociere continua;
f. Regulament – regulamentul
privind cadrul organizat de
tranzacţionare a contractelor
bilaterale de energie electrică.

bonitate la procurare pe durata mai lunga de un an
a unor cantitati mari de energie electrica, in
principal de catre consumatorii energointensivi;
e. PCCB-NC – modalitate de tranzacţionare pe
piaţa centralizată a
contractelor bilaterale conform căreia contractele
sunt atribuite
printr-un proces combinat de licitaţii şi negociere
continua;
f. Regulament – regulamentul privind cadrul
organizat de tranzacţionare a contractelor
bilaterale de energie electrică.

(1)
b. durata livrării: oricât de mare
(recomandate fiind durate de
livrare mai mari de 1 an) – clar
definite ca dată de începere şi
finalizare a livrării;

(1)
b. durata livrării: oricât de mare (recomandate
fiind durate de livrare mai mare de 1 an) – clar
definită ca dată de începere şi finalizare a livrării;
....

d. utilizarea obligatorie, pentru
stabilirea formei contractului
propus de către inițiator, a
contractului cadru pentru
vânzarea-cumpărarea energiei
electrice, (recomandat) pentru
perioade de livrare mai mari de un
(1) an prezentat în anexa 2 la
Regulament;
(2)
a. durata livrării (data de începere

d. utilizarea obligatorie, pentru stabilirea formei
contractului propus de către inițiator, a
contractului cadru pentru vânzarea-cumpărarea
energiei electrice, (recomandat) pentru perioade
de livrare mai mari de un (1) an prezentat în anexa
2 la Regulament;

(2)
a. durata livrării (data de începere şi data de
finalizare); aceasta va fi de minim un an

Conform 1 si 3, propunem
menținerea textului de
referință.
Referitor la propunerile de
completare menționate la
punctul f, considerăm că
formulare din textul de
referință oferă flexibilitatea
necesară pentru toate
categoriile de participanți la
piață. După cum s-a precizat și
în cadrul întâlnirilor Grupului
de lucru, Regulamentul se
adresează în mod neutru și
echidistant tuturor categoriilor
de participanți la piață.
Propunem menținerea textului
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şi data de finalizare); aceasta va fi
de
minim un an (recomandat);
..........
f. preţul de deschidere propus și
după caz, formula de ajustare a
prețului după
primul an de livrare; ofertantul
trebuie să specifice şi includă în
preţ
componenta TG a tarifului de
transport, corespunzătoare
introducerii de
energie electrică în reţea

5

5. CADRUL
DE
ORGANIZ
ARE, Art.9
(2), pag 8

9. (2)
g. lista documentelor solicitate
pentru etapa de preselecție a
participanților cu oferte de
răspuns, pe baza cărora se
realizează evaluarea indicatorilor
de

(recomandat);

de referință.

Conform 1
f. preţul de deschidere propus și după caz, formula
de ajustare a prețului după primul an de livrare;
ofertantul trebuie să specifice şi includă în preţ
componenta TG a tarifului de transport,
corespunzătoare introducerii de
energie electrică în reţea; in stabilirea pretului de
deschidere, in cazul in care oferta initiatoare
apartine unui consumator energointensiv, acesta
respecta principiul stabilit la Art.5,d. fiind
recunoscut dreptul consumatorului energointensiv
de a aplica in stabilirea pretului initial de oferta
pentru fiecare instrument specific standard definit
de SC OPCOM SA ajustari printr-o formula de
calcul cu coeficienti determinati ce tin seama de
cantitatea de energie electrica ofertata prin
numarul de contracte standard propuse, profilul de
consum, durata contractuluisi de faptul ca energia
electrica este achizitionata pentru consumul
propriu.
Conform 3
(2)
g. lista documentelor de calificare standard,
solicitate pentru etapa de preselecție a
participanților cu oferte de răspuns, pe baza
cărora se realizează evaluarea indicatorilor
standard de bonitate , aplicabila tuturor
participantilor, vanzatori si cumparatori

Conform 3, propunem
menținerea textului de
referință.
Conform 4 propunem
menținerea textului de
referință.
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bonitate considerați relevanți și
asiguratorii de către inițiatorul
sesiunii
pentru derularea contractului și
termenul limită pentru depunerea
documentelor;
h. criteriile de preselecţie,
respectiv lista indicatorii de
bonitate pe baza cărora se
realizează calificarea
participanților în cadrul etapei de
preselecție pentru etapa de dialog
competitiv, nivelul minim sau,
după caz, maxim al acestor
indicatori și ponderea fiecărui
indicator în stabilirea punctajului
față de care
este declarat rezultatul etapei de
calificare;
i. numărul minim al candidaţilor
calificați față de care este
organizată etapa de dialog
competitiv;
....
k. formatul de contract propus
conform cu contractul cadru
pentru vânzarea -cumpărarea
energiei electrice, pentru perioade
de livrare (recomandat) mai
mari de un (1) an prezentat în
anexa 2 la Regulament.

considerați relevanți și asiguratorii de către
inițiatorul sesiunii pentru derularea contractului și
termenul limită pentru depunerea documentelor;
h. criteriile standard de preselecţie, aplicabile
tuturor participantilor vanzatori si cumparatori,
respectiv lista indicatorii standard de bonitate pe
baza cărora se realizează calificarea participanților
în cadrul etapei de preselecție pentru etapa de
dialog competitiv, si nivelul minim sau, după caz,
maxim al acestor indicatori și ponderea fiecărui
indicator în stabilirea punctajului față de care este
declarat rezultatul etapei de calificare;
i. numărul minim al candidaţilor calificați față de
care este organizată etapa de dialog competitiv;
Conform 3)

k. formatul de contractul propus conform cu
formatul*) contractului cadru pentru vânzarea cumpărarea energiei electrice, pentru perioade de
livrare (recomandat) **) mai mari de un (1) an
aplicabil PCCB-DC, prezentat în anexa 2 la
Regulament.
*)Pentru claritate
**) Conform 4;
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5. CADRUL
DE
ORGANIZ
ARE, Art.9
(5), pag 8-9

(5) Sesiunile de tranzacționare
prin dialog competitiv se
desfăşoară în trei paşi succesivi:
a. etapa de preselecţie a
candidaţilor – pe baza listei de
documente și
criteriilor de eligibilitate precizate
de către inițiatorul sesiunii de
licitație se
stabilește lista participanților
calificați pentru participarea la
etapa de
dialog;
b. etapa de dialog cu candidaţii
calificați în urma etapei de
preselecţie – pe baza analizei
propunerilor primite din partea
participanților calificați care
participă la etapa de dialog,
inițiatorul stabilește condițiile
finale ale ofertei inițiatoare (după
caz, inclusiv a formulei de
ajustare care poate fi cea anunţată
iniţial sau modificată în urma
dialogului) față de care se va
realiza selecția ofertelor finale de
răspuns din punctul de vedere al
prețului;

5. CADRUL (6).OPCCB organizează şedinţe

(5) Sesiunile de tranzacționare prin dialog
competitiv se desfăşoară în trei paşi succesivi:
a. etapa de preselecţie a candidaţilor – pe baza
listei de documente standard și a criteriilor de
eligibilitate standard aplicabile tuturor
participantilor, vanzatori si cumparatori precizate
de către inițiatorul sesiunii de licitație se stabilește
lista participanților calificați pentru participarea la
etapa de dialog competitiv;
Conform 3.
b. etapa de dialog cu candidaţii calificați în urma
etapei de preselecţie – pe baza analizei
propunerilor primite din partea participanților
calificați care participă la etapa de dialog,
inițiatorul stabilește condițiile finale ale ofertei
inițiatoare (după caz, inclusiv a formulei de
ajustare care poate fi cea anunţată iniţial sau
modificată în urma dialogului) față de care se va
realiza selecția ofertelor finale de răspuns din
punctul de vedere al prețului; dupa publicarea
ofertei finale de catre SC OPCOM SA,
participantii care au participat la etapa de dialog
competitiv care agreaza conditiile ofertei finale
transmit oferte de raspuns.

Conform 3 propunem
menținerea textului de
referință.
Regulamentul descrie la Art. 9
pct (5) fiecare dintre etape și
rezultatul acțiunilor derulate în
cadrul fiecărei etape. Având în
vedere că în cadrul etapei
finale se stabilește prețul de
atribuire a contractului, ca și în
cazul celorlalte modalității de
tranzacționare, Regulamentul
stabilește principiile de
atribuire.
Propunem menținerea textului
de referință.

Pentru claritate si avand in vedaere ca fata de
etapa 3, primle doua etape nu sunt descrise
separat
(5).OPCCB organizează şedinţe de licitaţie în
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DE
ORGANIZ
ARE, Art.9
(6), pag 9

de licitaţie în sistem online, care
se desfăşoară cu respectarea
următoarelor principii:
a. ca urmare a unei oferte de
vânzare/cumpărare introduse
pentru
tranzacţionare de către
participantul iniţiator al licitaţiei,
într-o primă
etapă de licitare se pot introduce
oferte de răspuns cu preţuri mai
mari, mai mici sau egale cu cel
din oferta iniţiatoare, fără ca
participantul iniţiator să-şi poată
modifica preţul propus; ofertele
de răspuns pot fi
modificate/retrase/anulate pe
parcursul acestei etape, în funcţie
de strategia proprie de ofertare sau
evoluţia pieţei, toate aceste
operaţiuni fiind vizualizate în
piaţă;
b. corelarea automată a cererii cu
oferta se realizează într-o a doua
etapă de ofertare, în baza căreia se
vor încheia tranzacţiile cu energie
electrică rezultate din procesul de
ofertare;
c. dacă după derularea procesului
prezentat mai sus oferta
participantului iniţiator nu a fost
executată integral, se poate

sistem online, care se desfăşoară cu respectarea
următoarelor principii:
a. ca urmare a unei oferte de vânzare/cumpărare
introduse pentru
tranzacţionare de către participantul iniţiator al
licitaţiei, într-o primă faza a licitatiei etapă de
licitare se pot introduce oferte de răspuns cu
preţuri mai mari, mai mici sau egale cu cel din
oferta iniţiatoare, fără ca participantul iniţiator săşi poată modifica preţul propus; ofertele de
răspuns pot fi modificate/retrase/anulate pe
parcursul acestei etape, în funcţie de strategia
proprie de ofertare sau evoluţia pieţei, toate aceste
operaţiuni fiind vizualizate în piaţă;
b. la incheierea primei faze a licitatiei se
realizeaza corelarea automată a cererii cu oferta se
realizează într-o a doua etapă de ofertare, în baza
căreia se vor încheia tranzacţiile cu energie
electrică rezultate din procesul de ofertare;

De acord cu înlocuirea
formulării ”etapă” utilizată
pentru cele trei etape ale
sesiunii de tranzacționare cu
formularea ”fază” pentru
descrierea etapei de evaluare a
ofertelor finale a sesiunii de
tranzacționare. și pentru
consistență cu formularea
utilizată deja în cadrul
Procedurii.

cb. dacă după derularea procesului prezentat mai
sus oferta participantului iniţiator nu a fost
executată integral, se poate va organiza o nouă
sesiune de a doua faza a licitaţiei, care permite
introducerea/modificarea/anularea ordinelor atât
de participantul iniţiator, cât şi de ceilalţi
participanţi, toate operaţiunile fiind vizualizate în
piaţă prin ecranele sistemului de tranzacţionare.
Descrierea acestei etape (sesiunea de licitatie
pentru evaluare on-line) din cadrul sesiunilor de
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organiza o nouă sesiune de
licitaţie, care permite
introducerea/modificarea/anularea
ordinelor atât de participantul
iniţiator, cât şi de ceilalţi
participanţi, toate operaţiunile
fiind vizualizate în piaţă prin
ecranele sistemului de
tranzacţionare.

8

tranzactionare prin dialog competitiv nu
corespunde procedurii aferente, dupa cum nici
descrierea aferenta licitatiilor prin metoda PCCBNC nu corespunde (ar trebui modificat si art. 8 in
acest sens) . Nu este vorba numai de terminologie
("etapa" vs."faza") ci si de desfasurarea in sine a
operatiunilor. Astfel, punctele a. si b. de la art.9
(6) nu sunt "etape" ci elemente ale primei faze din
etapa de evaluare on-line, iar daca "după
derularea procesului prezentat mai sus oferta
participantului iniţiator nu a fost executată
integral", se executa a doua faza, care nu este
optionala ("se poate organiza") si nu o noua
sesiune de licitatie
7).
5. CADRUL (7).
Conform 4, propunem
Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii menținerea textului de
Ofertele care au condus la
DE
încheierea de tranzacţii determină determină obligaţia
ORGANIZ
referință.
participanţilor la PCCB-DC notificaţi de a încheia
ARE, Art.9, obligaţia
contractul publicat împreună cu oferta finală și
participanţilor la PCCB-DC
(7)
care este conform cu contractul cadru pentru
notificaţi de a încheia contractul
pag.9
publicat împreună cu oferta finală vânzarea - cumpărarea energiei electrice, pentru
și care este conform cu contractul perioade de livrare medii și lungi (recomandat
cadru pentru vânzarea pentru perioade de livrare *) mai mari de un (1)
cumpărarea energiei electrice,
an) prezentat în anexa 2 la Regulament, la preţul
pentru perioade de livrare medii și de atribuire şi pentru volumul corespunzator
lungi (recomandat pentru perioade numărului de contracte încheiate tranzactionate in
de livrare mai mari de un (1) an)
cadrul sesiunii de licitatie **) la acest preţ,
prezentat în anexa 2 la
notificate conform rezultatelor licitaţiei de către
Regulament, la preţul de atribuire OPCCB
şi pentru numărul de contracte
încheiate la acest preţ, notificate
*) - conform 4.
conform rezultatelor licitaţiei de
**) - pentru claritate
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către OPCCB
5. CADRUL (9).În cazul retragerii ofertelor
iniţiatoare înainte de organizarea
DE
etapelor sesiunii de tranzacționare
ORGANIZ
prin dialog competitiv sau în cazul
ARE,
refuzului de semnare a
Art.9(9),
contractului de către una din părţi,
pag.9
OPCCB execută garanţia
financiară de participare la
licitaţie constituită în favoarea sa
şi asigură virarea contravalorii
garanţiei, astfel:

7.
TRANSPA
RENŢA
PIEŢEI
CENTRALI
ZATE A
CONTRAC
TE
BILATERA
LE, Art.19,
pag.11

(9).În cazul (I) retragerii ofertelor iniţiatoare
înainte de organizarea etapelor sesiunii de
tranzacționare prin dialog competitiv sau în cazul
(II) refuzului de semnare a contractului de către
una din părţile care au incheiat tranzactii, OPCCB
execută garanţia financiară de participare la
licitaţie constituită în favoarea sa, dupa caz: (I) de
initiator
sau (II) de partea care refuza semnarea şi asigură
virarea contravalorii garanţiei, astfel:
...............
Pentru claritate, intrucat a),b),c) expliciteaza
doar in favoarea cui se executa garantiile.

Prevederile art. 9, pct (4)
precizează obligativitatea
constituirii de garanții atât de
către inițiatori cât și de către
participanții cu oferte de
răspuns.
Condițiile precizate în cadrul
Regulamentului descriu cu
claritate modul de virare a
contravalorii garanției în
situația apariției unui caz de
executare a garanției.
Propunem menținerea textului
de referință.
S-a avut în vederea apropierea
Art.19. - După încheierea
In cadrul intalnirii grupului de lucru din
sesiunilor de licitaţie pe PCCB16.08.2012 a fost discutata posibilitatea publicarii PCCB-DC de PCCB-NC si
menținerea regulilor de
DC, OPCCB publică pe pagina sa numelui castigatorului / castigatorilor licitatiei,
publicare a rezultatelor pentru
de web următoarele date: nume
simetric PCCB, de care PCCB-DC este mult mai
licitatiile electronice.
participant iniţiator,
apropiata decat de PZU. Publicarea ar fi un pas
În cazul licitațiilor organizate
ofertă/contract, număr
catre o mai mare transparenta, si catre
contracte ofertate, perioada de
posibilitatea efectuarii unor analize de catre orice pe platforma electronică
considerăm că analizele de
livrare, cantităţile tranzacţionate,
participant la piata.
piață au în vedere rezultatele
preţul de pornire, preţurile de
referitoare la cantitate, preț și
adjudecare a ofertelor şi lista
număr de participanți într-o
participanţilor care au participat la
sesiune de licitație.
licitaţie cu oferte de răspuns.
Propunem menținerea textului
de referință.
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