GFR: Nu exista motive de anulare a licitatiei organizate de Complexul Energetic Oltenia; inUrzierea
desemnarii

ca~tigatorului

provoadi pagube insemnate CE Oltenia

Bueuresti, 11 iunie 2014: Grup Feroviar Roman afirma di nu exista niciun motiv pentru anularea
procedurii de atribuire a contractu lui pentru transportul dirbunelui in cadrul licitatiei organizate de
Complexul Energetic Oltenia (CEO). Aceasta licitatie a fost organizatii in mod transparent $i cu
respectarea legislatiei ;;i reglementarilor din domeniul achizitiilor, iar contestatiile venite abi. dupa
deschiderea ofertelor financiare nu doresc decilt sa men\ina conditiile contractuale actuale, provod,nd
pagube Insemnate CE Oltenia.
GFR considera ca lncercarile de anulare a licitatiei sunt de natura a provoca pagube financiare
importante unuia dintre cei mai mari produditori de energie, precum

~i

bugetului de stat,

~i

solicita

autoritatilor competente sa ia masurile necesare pentru a preveni acest lucru. GFR atrage atentia asupra
faptului c;l participarea operatorilor privati la aceastil licita\ie a dus la oferte financiare care sunt
aproape la jumatatea valorii contractu lui platit In prezen! de CE Oltenia pentru serviciile de transport de
carbune ,i care se ridic;; 13 473 milioane lei pentru trei ani. Driee zi de lntarziere in atribuirea
contractului In noile conditii financiare aduce pierderi importante CE Dltenia, care plate,te In prezent
prejuri cu mult mai mari dedit cele care ar Ii obtinute In urma procesului de licitalie.
Nu putem privi deciaraliile ministrului Transporturilor, Dan ?ova, dedit ca pe

0

tentativii de a influen!a

decizia autoritatilor competente In analiza procesului de licita\ie. Participarea mal multor companii la
aceasta lIicita\ie • fast limitatil chiar de condi\iile acesteia. Mai precis, participantilor la licitalie Ii s-a
cerut, ca experien\a similaril, un volum mediu de transport anual de 16,2 milioane de tone, volum ce
putea Ii atins independent doar de CFR Marfi!. Pen!ru a putea lndeplini aceastii condi\ie tehnicil, GFR s-a
asociat cu al\i operatori privati din Romania.
[ste cel putin surprinzator ca atat contestatiile, precum $i plangerea Ministerului Transporturilor survin
abia dupa ce oferta financian, depusa de asocierea din care GFR face parte s-a dovedit a fi cea mai buna.
GFR 'l'i rezerva dreptul de a actiona pe toate caile legale pentru solu\lonarea acestei situatii.
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