DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA
privind achiziţia publică de: “Energie Electrica”
cod CPV: 09310000-5 - Electricitate
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SECTIUNEA I
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala:COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI
Adresa:STR. OLTETULUI, NR. 30, SECTOR 2.
Localitate:BUCURESTI

Cod postal:023817

Punct(e) de contact:

Telefon:

In atentia DUTEANU OANA

0212421588

E-mail:ccsstei@yahoo.com

Fax: 0212422109

Tara:ROMANIA

Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):www.ccsstei.ro
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informatii pot fi obtinute la:
◼ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
□ Altele: completati anexa A.I
Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru
dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
◼ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
□ Altele: completati anexa A.II
Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
◼ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
□ Altele: completati anexa A.III
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : 2 zile lucratoare (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
◼ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv

□ Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Aparare

□ Agentie/birou national sau federal

□ Ordine si siguranta publica

□ Colectivitate teritoriala

□ Mediu

□ Agentie/birou regional sau local

□ Afaceri economice si financiare

□ Organism de drept public

□ Sanatate

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

□ Constructii si amenajari teritoriale
□ Protectie sociala
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□ Altele (precizati): —————————

□ Recreere, cultura si religie
□ Educatie
◼Altele (precizati): SPORT SI TINERET
da □ nu □

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Contract de furnizare Energie Electrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Contract de furnizare Energie Electrica.
□

a) Lucrari
Executare

□

B) Produse

◼

Cumparare

◼

Proiectare si executare

□

Leasing

□

Executarea, prin orice

□

Inchiriere

□

mijloace, a unei lucrari,

Inchiriere cu optiune de

□

conform cerintelor

cumparare

specificate de autoritatea

O combinatie intre acestea

□

c) Servicii

□

contractanta
Locul principal de executare

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare

........................

Str. Oltetului, nr. 30, sector 2 ,

Locul principal de executare

Cod NUTS □□□□□□

Bucuresti

........................

Cod NUTS RO 321

Cod NUTS □□□□□□

II.1.3) Procedura implica
Un contract de achizitii publice

◼

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)

□

Incheierea unui acord-cadru

□

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) – NU ESTE CAZUL
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare Energie Electrica pe o perioada de 6 luni, incepand cu data de 15.11.2018.
VALOAREA ESTIMATA ESTE DE : 363.000,00 LEI FARA TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 09310000-5

Vocabular principal
Obiect principal

ELECTRICITATE

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)

da □ nu ◼
da □nu ◼

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati
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□ un singur lot

□ unul sau mai multe loturi

□ toate loturile

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da □ nu ◼

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
SE VOR ACHIZITIONA 660 MWh PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI, INCEPAND CU DATA DE 15.11.2018.
VALOAREA ESTIMATA ESTE DE : 363.000,00 LEI FARA TVA

Moneda: RON
II.2.2) Optiuni (dupa caz)
da □ nu ◼
Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric
Daca da, descrierea acestor optiuni:

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata in luni: 6

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
da ◼ nu □

II.4.1. Ajustarea pretului contractului

Preţul de baza al energiei electrice active este fix şi invariabil pe perioada duratei contractului şi indiferent de
cantitatea de energie electrică efectiv consumată, garantat, ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a
contractului.
Tarifele pentru serviciile de transport, de sistem şi de decontare pe piaţa angro de energie electrică, tarifele de
distribuţie a energiei electrice, precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă, contribuţia pentru
cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare) sunt reglementate
prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării, ele putând fi modificate şi completate ca urmare a
modificărilor legislative incidente.
Orice modificare a acestora, prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare, completare, modificare valoare etc.), va
duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor, fără a fi necesară amendarea prezentului
contract, furnizorul notificând achizitorului modificările intervenite, cu precizarea temeiului legal al acestora.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
da □ nu ◼

III.1.1.a) Garantie de participare
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da □

III.1.1.b) Garantie de buna executie

nu ◼

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

BUGET DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz)
ASOCIERE CONFORM ART.53 DIN LEGEA 98/2016; ASOCIERE CONFORM ART. 66 DIN LEGEA PRIVIND
ACHZITIILE SECTORIALE NR.99/2016; ASOCIERE CONFORM ART 39 DIN LEGEA PRIVIND CONCESIUNILE DE
LUCRARI SI CONCESIUNILE DE SERVICII NR.100/2016. – SE VA COMPLETA MODEL FORMULAR DIN SECTIUNEA
FORMULARE(DACA ESTE CAZUL)

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)

da □ nu ◼

III.1.5. Legislatia aplicabila

✓ Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
✓ H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
✓ Legea privind achizitiile nr.98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016; Legea privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr.100/2016;
✓ Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.101/2016;
✓ Pentru consultari legislative in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul:www.anap.gov.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului
sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
(formular 4)si declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art167 din legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice (formular5).
2. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea
cerintei.Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte
individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico -profesional de catre tert/terti sustinatori,
fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.164, art. 165 si art.167 din Lege
98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea
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contractului.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit
documentele de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.164, art.165
si art 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara
respectiva.

3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.59 si art.60 din Legea
98/2016(Formular 2)
4. Licenta de furnizare a energiei electrice, emisa de ANRE, conform legii 123/2012, art 8, sa respecte
prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor, valabila la momentul prezentarii.
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: doamna Ana Monica
Puscau-director,domnul Dan Andronache-consilier I, doamna Elena Cojanu – contabil sef,doamna Aldea
Cristina -economist,domnul Simion Adrian – consilier, Alexandra Bucur-consilier, doamna Oana Duteanu
consilier, doamna Iliana Stanciu – referent.
da □ nu ◼

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

da □ nu ◼

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:
Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)
_________________________________________________________________________________________

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile

da □ nu ◼

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA DE ATRIBUIRE
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE, conform art.104
alin(1), lit.c).
Offline ◼

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

On line □

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)
IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile de atribuire )
◼ Pretul cel mai scazut
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da □ nu ◼

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)
_________________________________________________________________________________________
da □ nu ◼

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Daca da,
□

Anunt de intentie

Anunt despre profilul cumparatorului □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicari anterioare (dupa caz) □
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Anunt de intentie
Numarul si data publicarii in SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

◼

□

□

□

□

Moneda in care se transmite oferta financiara : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: 3 de la termenul
limita de primire a ofertelor.

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul trebuie sa prezinte informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incat aceasta să permita
identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificaţiile din Caietul de sarcini respectiv.
Ofertele care nu raspund tuturor cerintelor tehnice solicitate si/sau nu acopera toate serviciile solicitate în Caietul de sarcini,
vor fi respinse ca fiind „neconforme”, conf. art.215 alin.5 lit.”a” din H.G.395/2016, privind aplicarea prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice .
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu
autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă (model sectiunea Formulare-Formularul 3).
In Formularul 3-Formularul de oferta completat conform modelelor prezentate in secţiunea III “Modele de formulare” din
prezenta documentaţie de atribuire.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Perioada de valabilitate a ofertei este de : 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Pentru inscrierea si participarea la procedura ofertantii vor depune in plic inchis urmatoarele:
1. Scrisoare de inaintare : Formular 1 (se inainteaza in 2 exemplare);
2. Documentele de calificare,propunerea tehnica si propunerea financiara in plic sigilat.
Depunerea, deschiderea şi evaluarea ofertelor
Ofertele vor fi depuse la sediul Complexului Cultural Studentesc Sportiv -TEI , str.Oltetului, nr. 30, sector 2,
Bucuresti, la Registratură. Program: luni – vineri:08:00 – 16:00 .
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Data limită pentru depunerea ofertei :01.11.2018 ora 10.00.
Data ora şi locul deschiderii ofertelor : 01.11.2018, ora 11.00, la sediul autoritatii contractante respectiv Complexul
Cultural Studentesc Sportiv -TEI , str.Oltetului, nr. 30, sector 2,Bucuresti.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
da □ nu◼

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

da □ nu ◼

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________
Tipul de finantare:
□

Cofinantare

Credite externe cu garantia statului □
Fonduri europene

□

Alte fonduri.

◼

Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila)

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Denumire oficiala: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa:Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti
Localitate:Bucuresti

Cod postal: 030084

E-mail:

Telefon:+40213104641

Tara: Romania

office@cnsc.ro
Adresa Internet

Fax:+40 213104642/+40 218900745

(URL) www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate:

Cod postal:

E-mail:

Telefon:

Adresa Internet

Fax:

Tara:

(URL)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI
Adresa:Str. Oltetului, nr.30, sector 2, Bucuresti
Localitate: Bucuresti

Cod postal:023817

E-

Telefon: +40 0212421588

Tara:Romania

mail:ccsstei@yahoo.
com
Adresa Internet

Fax: +40 0212422109

(URL)
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www.ccsstei.ro

ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE
Denumire oficiala: COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI
Adresa:Str. Oltetului, nr.30, sector 2, Bucuresti
Localitate: Bucuresti

Cod postal:023817

E-mail:

Telefon: +40 0212421588

Tara:Romania

ccsstei@yahoo.com
Adresa Internet

Fax: +40 0212422109

(URL)
www.ccsstei.ro

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI
DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV
SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficiala: COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI
Adresa:Str. Oltetului, nr.30, sector 2, Bucuresti
Localitate: Bucuresti

Cod postal:023817

E-

Telefon: +40 0212421588

Tara:Romania

mail:ccsstei@yahoo.
com
Adresa Internet

Fax: +40 0212422109

(URL)
www.ccsstei.ro

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE
Denumire oficiala: COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI
Adresa:Str. Oltetului, nr.30, sector 2, Bucuresti
Localitate: Bucuresti

Cod postal:023817

E-

Telefon: +40 0212421588

Tara:Romania

mail:ccsstei@yahoo.
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com
Adresa Internet

Fax: +40 0212422109

(URL)
www.ccsstei.ro

SECŢIUNEA II
II. MODELE DE FORMULARE
Conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care
o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor
depuse.
Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică prezinta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni , completate în mod
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

MODELE DE FORMULARE

Formularul 1
Formularul 2

Scrisoare de inaintare ;
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.59 si art.60 din Legea 98/2016;

Formular 3

Propunere financiara;

Formular 4

Decalartie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Formular 5

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art167 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.

Formular 6

Informatii despre asociere

Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire
Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de
reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana
autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.
În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi
prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.
Formularele conţin o secţiune distinctă pentru situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup.
Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română şi vor
îndeplini una din următoarele condiţii de formă : original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea
contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câștigători prezentarea acestor documente în forma original, în
cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.
Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de
traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.
Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără
echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea
autorităţii contractante.
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FORMULARUL 1

Înregistrată la sediul autorităţii contractante:
COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC
Nr………………/……………………………………
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) Adresa: …………………………………
Telefon :………………………………… Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ………………, pentru atribuirea contractului
................................................................................ (denumirea contractului de achiziţie publică), noi
............................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat
documentul ..............................................…..… privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma
stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

Cu stimă,
[Nume ofertant],
……...........................
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)
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FORMULARUL 2
Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60
din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)
1. Subsemnatul/a……………..................……........…, in calitate de ……............……………….
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca
obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, că nu mă aflu in
situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.
2. Subsemnatul/a……………..........…………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă
dacă vor interveni modificări in prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, in cazul in care vom fi desemnaţi castigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si
documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractate cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legătură cu activitatea noastră.
5. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autorităţii ofertante implicate in procedura de achiziţie sunt:
- Nume prenume, funcţia
- Nume prenume, funcţia
- Nume prenume, funcţia
- Nume prenume, funcţia
- Nume prenume, funcţia
Data completarii:
Operator economic,
……....................... (semnatura autorizata)
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OFERTANTUL
…………………….
(denumirea/numele)

FORMULARUL 3

FORMULAR DE OFERTA
Catre .....................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1.
Examinand
documentatia de atribuire,
subsemnatii,
reprezentanti
ai
ofertantului
............/(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mentionata mai sus, sa prestam ................./(denumirea serviciilor) pentru suma
de........................./(suma in litere si cifre) lei, reprezentand ...................../(suma in litere si cifre) euro,
plătibilă după recepţia serviciilor.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in
conformitate cu graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ......................./(durata in litere si in
cifre) zile, respectiv pana la data de ..................../(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
[] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar "alternativa";
[] nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.
Data completării ......................

Operator economic,

…………………………. (stampila si semnatura autorizată )
Anexa Formular nr. 1

15

ANEXA FORMULAR DE OFERTA

Nr.
crt.

1

2

3

Denumire loc
consum, adresă

Str.Oltetului,
nr. 30, sector 2,
Bucuresti
Str.Oltetului,
nr. 30, sector 2,
Bucuresti
Str.Oltetului,
nr. 30, sector 2,
Bucuresti

Instalatie

Necesar total
energie electrica
pe durata
contractului (6
luni) MWh

4001668179

160

4001668870

200

4001668872

300

TOTAL

660

Operator economic, .
(semnatură autorizată)
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Pret
Unitar
/MWh

Valoare
totala pe
6 luni
fara
TVA

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR 4

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul
, reprezentant împuternicit al
, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului
) declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile
prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul
operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr.
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu
modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
societătii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum
este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
17

(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR 5

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 SI 167 DIN LEGEA 98/2016
, reprezentant împuternicit al
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului
)
la procedura de
pentru
achiziţia
de
, cod CPV
, la data
de
organizată de
(denumirea autorităţii contractante),
declar pe proprie răspundere că:
Subsemnata

,

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea
98/2016.
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată
încălcarea acestor obligaţii;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a
concurenţei;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare
şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative
solicitate;
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am
furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii
18

contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 6

Informaţii despre asociere

Subsemnatul(a).................................................................................(nume/prenume) ........................................................ (date de
identificare),
reprezentant
împuternicit
al
..................................................................................................................................................... (denumirea / numele ofertantului)
în calitate de ofertant la procedura de __________________ pentru atribuirea acordului-cadru/contractului de achiziţie publică
declar pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale.

1

Denumirea liderului .....................................................................,

2

Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul
Adresa sediului...........................................................................
..................................................................................................
Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

3

Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
a)

..............................................................................................

b)

..............................................................................................

c)

..............................................................................................

Etc. ..............................................................................................
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

.....................................................

Numele şi prenumele semnatarului

......................................................

Capacitate de semnătură

.......................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................
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Acord de asociere (Model)
Nr.....................din..................................
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax
.........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de
înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de
......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax
................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic de
înregistrare....................................,
cont
.............................................deschis
la............................................
reprezentata
de
.................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie
de către ...................
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru, respectiv până la stingerea tuturor
datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
...........................................
Contractul
de
achiziţie
cu
achizitorul
va
fi
semnat
de
către
liderul
de
asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa
primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din
sau în legătura cu Contractul.
Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:
…............................................................................................. % (în litere),
…............................................................................................. % (în litere)
Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica,
manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte
din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va
încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
semnătura
ASOCIAT 1
semnătura
NOTA:

Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.
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MODEL
DE CONTRACT DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
- CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII Notă: Clauzele prezentate în Contract sunt obligatorii şi nu pot fi negociate
În temeiul prevederilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Art.1 Între părţile contractante:
COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI, cu sediul in Str. Oltetului nr. 30, sector 2, Bucuresti,
cod 023817, tel 021.2421588 fax. 021.2422109, ccsstei@yahoo.com având CUI RO 4340200 COD IBAN
RO07TREZ70220G335000XXXX deschis la Trezorarie Sector 2 Bucuresti reprezentată legal de Ana Monica
PUSCAU- Director, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C. _______, cu Sediul ________, sector 1, , fax: _______________, email: __ , având CUI __, J________, Cod
IBAN _______________________ deschis la ___________________________________ reprezentată prin dl.
__________________________________________director general, în calitate de furnizor, pe de altă parte,
a intervenit prezentul contract în condiţiile în care părţile rămân neschimbate pe toată durata de desfăşurare.
Art.2 Obiectul şi preţul Contractului
2.1
Obiectul contractului îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale pe durata derulării acestuia;
2.2
Contractul are ca obiect achiziţionarea cantităţilor de energie electrica (cod CPV 09310000-5) prevăzute
mai jos:

Nr.
crt.
1

Denumirea produsului

Energie Electrica

U/M

COD
CPV

Cantitatea
maximă
estimată

MWh

09310000-5

660

2.3
Cantităţile de energie electrica prevăzute în contract vor fi furnizate, la punctul de consum prevăzut în
Caietul de sarcini.
2.4
Pentru cantitatea livrată efectiv, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în
propunerea financiară.
2.5
Preţul unitar al energiei electrice, denumit şi preţ final de livrare, fără T.V.A., stabilit în urma procedurii
de achiziţie publică din data de______________ este de _________ lei / MWh
2.6
Valoarea contractului fără T.V.A. este de ______________ lei , la care se adaugă T.V.A. de _________ lei .
Art.3 Durata acordului-cadru
3.1
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 6 luni de la data semnării şi produce efecte până la
îndeplinirea în totalitate a obligaţiilor asumate de către părţi.
Art.4 Ajustarea preţului unitar şi a valorii Acordului-cadru
4.1
Preţul unitar ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului, cu exceptia modificarilor impuse
de guvern si ANRE prin acte normative.

Art.5 Documentele Contractului
5.1
Documentele contractului sunt: oferta financiara, tehnica.
Art.6 Furnizorul are următoarele obligaţii principale:
6.1
Să furnizeze energie electrica la punctul de consum în baza contractelor subsecvente încheiate cu
achizitorul, conform cantităţilor prevăzute la art. 2 punctul 2.2..
6.2
Să despăgubească achizitorul prin achitarea unor sume cu titlu de daune-interese, stabilite conform
clauzelor contractului.
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6.3
Să deţină o licenţă de furnizare energie electrica emisă de ANRE şi să respecte prevederile acesteia
privind alimentarea consumatorilor;
6.4
Să pună la dispoziţia achizitorului, la solicitarea acestuia, pe baza informaţiilor furnizate în mod gratuit
de operatorul de sistem, datele relevante privind consumul, referitoare la cantitatea de energie electrica
consumată lunar de clientul final, exprimată in MWh, pe o perioadă ce cuprinde cel puţin ultimele 6 luni (dacă
sunt date relevante în sistem);
6.5
Să înfiinţeze un punct unic de contact pentru informarea achizitorului;
6.6
Să răspundă la solicitările achizitorului referitoare la desfăşurarea activităţii de furnizare, conform
reglementărilor în vigoare, şi să le soluţioneze;
6.7
Să solicite operatorului de sistem întreruperea furnizării de energie electrica, la cererea achizitorului, în
cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor acestuia sau ale
operatorului de sistem;
6.8
Să informeze operatorul de sistem, în baza sesizării achizitorului, în legătură cu defecţiunile constate de
acesta în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului de sistem, în vederea verificării şi
remedierii acestora;
6.9
Să anunţe achizitorul, în baza informaţiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuării reviziilor
şi a reparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea achizitorului;
6.10
Să recalculeze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea energiei
electrice, în cazul în care se constată defectarea sistemului/mijlocului de măsurare, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare;
6.11
Să comunice în scris achizitorului despre orice intenţie de modificare a contractului, modificarea urmând
a surveni cu acordul ambelor părţi;
6.12
Să emită factura reprezentând contravaloarea consumului de energie electrica pentru locul de consum al
achizitorului la termenul stabilit în contract.
6.13
Să transmită în timp util facturile la adresa de corespondenţă a achizitorului, astfel încât plata acestora să
poată fi efectuată până la data scadenţei, precum şi a altor documente pe care are obligaţia să le comunice
acestuia;
6.14
Să comunice achizitorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contract.
Art.7 Achizitorul are următoarele obligaţiile principale:
7.1
Să achiziţioneze energie electrica, în baza contractului atribuit furnizorului, conform cantităţilor
prevăzute la art. 2 punctul 2.2., pentru perioada menţionată la art.3, în condiţiile convenite.
7.2
Să plătească preţul energiei electrice furnizate şi facturate de către furnizor, în termen de 30 zile de la
primirea facturii de către acesta. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit mai sus, atunci
furnizorul are dreptul de a limita/sista livrarea produselor, dar nu înainte de a emite un preaviz pe care îl va
trimite achizitorului începând cu prima zi după data scadenţei, cu cel mult 5 zile înainte de limitarea/sistarea
furnizării energiei electrice. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, in cel mai scurt timp furnizorul va
relua furnizarea energiei electrice
7.3
Să achite penalităţile de întârziere solicitate de furnizor pentru neachitarea facturii reprezentând
contravaloarea energiei electrice furnizate, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contract;
7.4
Să nu încheie, pe durata contractului, cu un alt operator economic, un contract de furnizare de energie
electrica. În situaţia în care achizitorul va încheia un contract din culpa furnizorului, acesta din urmă va suporta
consecinţele prevăzute în contract pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa;
7.5
Să nu vândă energia electrica achiziţionata;
7.6
Să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem în scopul montării/demontării, sigilării,
întreţinerii, verificării sau citirii indexului echipamentului de măsurare, în situaţia în care acesta este amplasat pe
proprietatea sa;
7.7
Să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului de sistem, precum şi
toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
7.8
Să sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în
funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului sistemului la care este racordat, amplasate
pe proprietatea sa, şi să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem la acestea, în vederea verificării şi
remedierii defecţiunilor survenite;
7.9
Să respecte limitele zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe
proprietatea sa, conform legislaţiei în vigoare;
7.10
Să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze
verificarea periodică a acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;
7.11
Să efectueze modificarea instalaţiei de utilizare cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
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7.12
Să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem la instalaţiile de utilizare pentru verificarea
informaţiilor referitoare la debitele instalate, modificările efectuate, precum şi ori de câte ori este necesară
intervenţia în scopul menţinerii siguranţei în funcţionare a acestora;
7.13
Să execute, printr-un operator economic autorizat de ANRE, verificarea şi revizia tehnică periodică a
instalaţiei de utilizare; operaţiunile de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare se vor efectua la maximum 2 ani,
iar cele de revizie tehnică la maximum 10 ani;
7.14
Să asigure efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, după întreruperea utilizării instalaţiei
pentru o perioadă de timp care depăşeşte 6 luni sau după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de
utilizare a energiei electrice;
7.15
Să suporte cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor constatate în urma verificărilor/reviziilor tehnice
la instalaţiile de utilizare şi înlocuirii elementelor defecte de către operatorii economici autorizaţi de ANRE;
7.16
Să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea instalaţiei
de utilizare;
7.17
Să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare, prin intermediul operatorilor
economici autorizaţi de ANRE;
7.18
Să notifice furnizorul orice modificare a elementelor de natură juridică sau administrativă avute în vedere
la data semnării contractului.
Art.8 Furnizorul are următoarele drepturi:
8.1
Să solicite achizitorului penalităţi de întârziere pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea
energiei electrice furnizate, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contract;
8.2
Să limiteze şi/sau să sisteze furnizarea energiei electrice la achizitor, în condiţiile specificate în prezentul
contract;
8.3
Să încaseze de la achizitor tariful aferent reconectării, în vederea reluării furnizării energiei electrice
limitate/sistate ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de plată scadente;
Art.9 Achizitor are următoarele drepturi:
9.1
Să fie alimentat cu energie electrica, în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiate cu
furnizorul;
9.2
Să solicite şi să primească de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum, referitoare la
cantitatea de energe electrica consumată lunar şi/sau anual, exprimată în MWh, pe ultimele 6 luni (dacă sunt
date relevante în sistem), fără să i se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;
9.3
Să solicite furnizorului întreruperea furnizării energiei electrice, în cazul în care întreruperea este legată
de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii sau ale operatorului de sistem;
9.4
Să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite în
funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
9.5
Să fie notificat de către furnizor în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a
clauzelor contractuale.
Art.10 Modalităţi de plată
10.1
Plata energiei electrice efectiv livrate în baza contractului se va efectua de către achizitor în termen de
maxim 30 de zile de la data primirii facturii.
Art.11 Calitatea produsului
11.1
Energia electrica va fi livrata cu respectarea condiţiilor de calitate şi a parametrilor de livrare pentru
consumatorul noncasnic.
Art.12 Livrarea produselor:
12.1
Produsele se vor livra la locul de consum menţionat.
12.2
Livrarea de energie electrica va fi sistată deîndată în următoarele situaţii:
a.
la cererea achizitorului, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor acestuia sau ale operatorului de sistem;
b.
în perioada efectuării reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea
achizitorului;
12.3
Livrarea de energie electrica poate fi limitată / sistată în situaţia în care achizitorul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile referitoare la plata facturilor în termenul scadent, cu suportarea de către acesta a tarifului aferent
reconectării.
Art.13 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
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13.1
În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul
are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,02%/zi întârziere din preţul contractului neîndeplinit efectiv.
13.2
În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de maxim 30 de zile de la data primirii
facturii, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,02% /zi întârziere din plata neefectuată.
13.3
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
Art.14 Forţa majoră
14.1
Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2
Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
Art.15 Încetarea contractului
15.1
Prezentul contract încetează de drept:
- la data prevazută la art. 3.1 din prezentul contract.
- prin acordul de voinţă al părţilor;
- prin rezilierea, de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract de către cealaltă parte, cu notificarea prealabilă de 21 zile a părţii în culpă, cu
respectarea reglementărilor legale.
15.2
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul , fără nici o compensaţie, în cel mult 30
de zile de la apariţia unor circumstanţe ce nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului .
15.3
În cazul prevăzut la pct. 15.2. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită efectiv până la data denunţării unilaterale a contractului.
Art.16 Soluţionarea litigiilor
16.1
Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi, între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
16.2
Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca diferendul să se soluţioneze de către instanţa
competentă.
Art.17 Limba care guvernează contractul
17.1
Limba care guvernează contractul este limba română.
Art.18 Comunicări
18.1
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris.
18.2
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
18.3
Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
Art.19 Legea aplicabilă contractului
19.1
Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ________ prezentul contract, în 2 exemplare, cu valoare juridică egală, un
exemplar pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.

Achizitor,
COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV TEI
Director,
Ana Monica Puscau

Furnizor,
..............................
(semnătură autorizată)
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Contabil Sef
Ec. Elena COJANU

Viza CFP
,
Vizat Juridic,
Jr. Alexandra BUCUR

Responsabil achizitii
Oana DUTEANU
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SECTIUNEA IV
CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI
pentru incheierea contractului de furnizare energie electrică,inclusiv transport si distributie
Obiectul acordului cadru şi a contractelor subsecvente:
Furnizarea de energie electrica de joasă tensiune la locurile de consum aflate în administrarea
COMPLEXULUI CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI, astfel:

Nr.
crt.

Denumire loc
consum, adresă

Tip
alimentare

Necesar total
energie electrica
pe durata
contractului (6
luni) MWh

4001668179 109180289

Joasa
tensiune

160

4001668870 109180278

Joasa
tensiune

200

4001668872 109180267

Joasa
tensiune

300

Instalatie
Cod tehnic

1

2

3

Str.Oltetului, nr.
30, sector 2,
Bucuresti
Str.Oltetului, nr.
30, sector 2,
Bucuresti
Str.Oltetului, nr.
30, sector 2,
Bucuresti

TOTAL

660

Durata Contractului:
Contractul se va încheia cu ofertantul care a oferit preţul cel mai scăzut, pe o durată de 6 luni.
Condiţii privind contractul:
În realizarea ofertei şi prezentarea formularului de ofertă, ofertanţii vor ţine cont de
obligativitatea respectării următoarelor condiţii privind furnizarea energiei electrice:
Condiţii tehnice de furnizare a energiei electrice
1. Furnizorul este obligat să deţină licenţă de furnizare a energiei electrice emisa de ANRE şi să
respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor. Daca autorizatia prezentata la
semnarea acordului cadru expira pe durata derularii acestuia , furnizorul se obliga sa prezinte noua
autorizatie in termen de 3 zile de la data expirarii.
2. Furnizarea energiei electrice la locurile de consum se va face la fiecare loc de consum în punctul
de delimitare a instalaţiilor electrice, în funcţie de nivelul de tensiune, în concordantă cu legislaţia
şi actele normative în vigoare precum şi cu condiţiile din Avizele tehnice de racordare şi
Convenţiile de exploatare în vigoare asigurându-se respectarea standardelor de performantă în
vigoare privitoare la parametrii de calitate şi la gradul de siguranţă.
3. Stabilirea cantităţilor de energie electrică livrate/furnizate la fiecare loc de consum se va face în
funcţie de nivelul de tensiune al punctului de delimitare al instalaţiilor, în conformitate cu
legislaţia şi actele normative în vigoare.
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4. Furnizorul va asigura pe cheltuiala sa posibilitatea ca Autoritatea contractantă să cunoască pe bază
de comunicare prin e-mail în primele 15 zile lucrătoare a intervalului lunar următor informaţiile
pentru fiecare loc de consum, referitoare la consumul lunar de energie activă şi energie reactivă
precum şi indecşii contoarelor la începutul şi la sfârşitul intervalului lunar, pentru toate categoriile
de mărimi fizice măsurate din intervalul lunar precedent. Exceptie vor face locurile de consum
pentru care citirea se efectueaza la un interval mai mare decat o luna, caz in care obligatiile
furnizorului mentionate anterior se raporteaza la intervalul de citire .
5. Furnizorul va furniza consumatorului informaţii privind istoricul de consum şi eventualele
penalităţi plătite de acesta, conform Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a
energiei electrice in vigoare;
6. Energia electrica furnizată va respecta prevederile cuprinse în „Codul de măsurare a energiei
electrice" aflat în vigoare.
7. Furnizorul se obligă prin contract să asigure atât cantitatea de energie electrică solicitata de
consumator cât şi serviciul de transport şi distribuţie;
8. Furnizorul va plati despăgubiri în cazul în care întreruperile neplanificate (chiar cele de foarte
scurtă durata) ori calitatea necorespunzătoare a energiei electrice furnizate produc avarieri ale
aparaturii electrice, electronice şi elementelor hardware sau software ale consumatorului. În acest
sens, furnizorul va suporta costul remedierii defecţiunilor produse la instalaţiile şi echipamentele
consumatorului din vina furnizorului sau al inlocuirii acestora, al contravalorii justificate a
pagubelor produse consumatorului.Despagubirile se calculeaza conform reglementarilor legale in
vigoare.
9. Furnizorul va anunţa consumatorul cu minim 3 zile înainte de întreruperile programate în
furnizarea energiei electrice.
10.
În cazul unor defecţiuni la instalaţiile de utilizare a consumatorului, la cererea acestuia,
operatorul de distribuţie va lua fără costuri suplimentare, măsuri de întrerupere a furnizării
energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei fată de reţeaua de alimentare.
11.
Operatorul de distribuţie se obligă să asigure în punctul de delimitare parametri de calitate,
respectiv frecvenţa şi tensiunea la valorile nominale, iar dacă nu poate, atunci furnizorul, pe
cheltuiala sa, va lua toate măsurile care se impun astfel încât instalaţiile şi echipamentele
consumatorului să continue să funcţioneze şi la abaterile înregistrate;”;
12.
Furnizorul se obligă să asigure, pe cheltuiala sa, aparatele de măsură pentru punctele de lucru,
verificarea metrologică, repararea sau înlocuirea acestora după caz, precum şi reviziile şi
reparaţiile planificate tuturor echipamentelor de transport şi distribuţie aferente. Este opţionala
dotarea punctelor de consum la care nu exista telecitire cu contor electronic cu curbă de sarcină.
Cheltuielile ocazionate de aceste dotări, inclusiv înlocuirea unităţilor de măsurare (contoarelor)
existente, în cazul în care se vor face, vor fi suportate de furnizor cu exceptia situatiei cand acest
fapt se face la cererea nejustificata a consumatorului sau se dovedeste a fi necesar datorita culpei
acestuia.
13.
Furnizorul se obligă să asigure gratuit:
- evidenţa cantităţii energiei electrice vândute;
- gestiunea grupurilor de măsurare;
- să asigure măsurarea energiei electrice, citirea contoarelor şi transmiterea valorilor măsurate
către entităţile autorizate să primească aceste date, conform reglementărilor în vigoare;
- instalarea, verificarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea grupurilor de măsură;
- confirmarea, de către o persoană autorizată a furnizorului, a oricărei întreruperi;
- existenta unor centre de prelucrare permanent (24 ore din 24) a reclamaţiilor telefonice,
fiecare reclamaţie fiind înregistrată, reclamantul primind număr de înregistrare;
- verificarea în cel mai scurt timp a situaţiilor deosebite sesizate de consumator şi să răspundă
prompt tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia;
14. Orice cheltuiala neprevăzuta care poate să apară în procesul de furnizare a energiei electrice cade
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15.
16.
17.

18.

19.
20.

în sarcina furnizorului până la punctele de delimitare a instalaţiei, cu exceptia celor intervenite
ca urmare a modificarilor legislative.”.
Furnizorul va lua, deîndată, măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor
survenite la instalaţiile de distribuţie/transport;
Furnizorul, de comun acord cu consumatorul vor stabili datele şi duratele reviziilor programate;
Furnizorul va asigura posibilitatea neutilizării în totalitate a cantităţii de energie electrica
contractată/perioada contractuală, fără a pretinde plata de daune-interese din partea achizitorului.
Consumurile previzionate au caracter informativ (nu vor sta la baza aplicării de penalităţi).
Beneficiarul poate aplica penalităţi în cazul în care energia nu este livrată conform parametrilor
contractuali şi/sau în cazul întreruperilor în furnizare mai mari decât cele prevăzute în avizul
energetic şi în convenţia de exploatare.
Adăugarea de noi locaţii sau scoaterea unor locaţii din acordul cadru, se va face prin act
adiţional, cu păstrarea tarifului şi condiţiilor anterioare;
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de
a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.

Stabilirea cantităţilor de energic electrică contractată:
Cantităţile au fost stabilite pe baza istoricului de consum al autorităţii contractante.
Valoarea contractului:
Valoarea contractului de furnizare a energiei electrice, reprezintă valoarea totală a energiei
electrice active furnizate/consumate precum şi a tuturor cheltuielilor, legal constituite, conexe
furnizării de energie electrică pe durata contractului la locurile de consum precizate în anexa la
prezentul caiet de sarcini.
Facturarea:
Furnizorul va emite lunar o singura factura pentru cantitatea totala de energie electrica
consumata din luna precedentă în care se va evidenţia anexat consumul pentru fiecare loc de
consum al autorităţii contractante;
➢ Stabilirea cantităţilor de energie electrică şi a mărimilor fizice aferente consumate se face pe
baza datelor citite de furnizor.
➢ Facturile emise vor fi transmise Autorităţii contractante în format electronic prin e-mail în ziua
emiterii si format scris/tipărit, în original prin poşta/curier;
➢ Facturile vor conţine în clar cel puţin următoarele elemente:
• Cantităţile de energie electrică activă consumată;
• Cantităţile de mărimi fizice şi/sau virtuale diferite de energia electrică activă consumată sau
aferente cantităţilor de energie electrică activă consumată;
• Indexurile noi şi vechi;
• Preţurile pentru fiecare mărime fizică şi/sau virtuală diferită de energia electrică activă, dar
aferentă acesteia;
• Valoarea energiei electrice reactive consumate şi facturate. Aceasta se stabileşte pe baza
actelor normative/legislaţiei în vigoare.
• Valoarea energiei electrice active consumate stabilite pe baza actelor normative/legislaţiei în
vigoare.”.
• Celelalte costuri legal stabilite prin ordine/decizii ANRE publicate în Monitorul Oficial
(accize, Componenta de piaţa concurenţială, contribuţia pentru cogenerare, certificate verzi
şi alte asemenea legal constituite) vor fi defalcate separat.
➢
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➢ Plata facturii de energie electrică va avea scadenţă la un termen de cel puţin 30 de zile calendaristice de la
data la care a fost emisă factura.
➢ Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în lei, în contul de trezorerie al furnizorului;
➢ Nu se vor percepe taxe de putere sau pentru rezervare bandă.
Preţul ofertei:
„Preţul ofertei = Preţ unitar fără TVA (lei/MWh)
Preţul unitar (lei/MWh) fara TVA, se compune din:
1. Preţul de bază (specific fiecarui furnizor) lei/MWh
2. Tarifele reglementate
- tariful reglementat pentru introducerea energiei electrice in retea: [T(G)]
- tariful reglementat pentru extragerea energiei din retea: [T(L)]
- tariful reglementat pentru serviciul de sistem: [SS]
- tariful reglementat pentru administrarea pietei: [SAP]
- tariful reglementat pentru serviciul de distributie: [TsJT]
Urmatoarele componente vor fi evidentiate in mod separat in oferta :
1. Contributia cogenerare de inalta eficienta………… lei/MWh
2. Cost certificate verzi…………….. lei/MWh
3. Acciza comerciala ( lei)……………….. lei/MWh
Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei achizitioneza energie electrica necesara activitatii de natura
comerciala . Se va oferta acciza corespunzatoare activitatii desfasurate de achizitor.
Preţul de baza al energiei electrice active este fix şi invariabil pe perioada duratei acordului - cadru şi
indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată, garantat, ferm şi nemodificabil pentru
perioada de valabilitate a acordului – cadru.
Tarifele pentru serviciile de transport, de sistem şi de decontare pe piaţa angro de energie electrică, tarifele
de distribuţie a energiei electrice, precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă,
contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de
facturare) sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării, ele putând fi
modificate şi completate ca urmare a modificărilor legislative incidente.
Orice modificare a acestora, prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare, completare, modificare
valoare etc.), va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor, fără a fi necesară
amendarea prezentului contract, furnizorul notificând achizitorului modificările intervenite, cu precizarea
temeiului legal al acestora.
Comunicarea
Comunicările între părţi se pot face prin telefon, fax. sau e-mail eu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea contractului , trebuie să fie transmisă şi în scris.
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
Furnizorul trebuie să asigure o comunicare permanentă cu consumatorul în vederea:
- rezolvării unor situaţii de urgenţă şi neprevăzute ce ar putea să apară;
- efectuării de manevre planificate;
- acordării de informaţii solicitate de consumator,
In acest sens, Furnizorul trebuie să pună la dispoziţia Achizitorului un punct unic de contact pentru
anunţarea facilă a oricărei probleme apărute în furnizarea de energie electrică. La înştiinţarea telefonică a
unei avarii sau a oricărei alte probleme, Achizitorul va primi un număr de înregistrare. În cazul sesizărilor
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ce vizează avarii sau întreruperi ale furnizării cu energie, furnizorul are obligaţia intervenirii imediate
pentru înlăturarea cauzelor ce au generat întreruperea furnizării cu energie electrică.
Totodată, Furnizorul trebuie să pună la dispoziţia autorităţii contractante numele, numerele de telefon şi
adresele de e-mail ale persoanelor responsabile de contract, respectiv ale Managerului de contract şi ale
inginerului energetic responsabil de contract, care să fie capabile să ofere consultanţă cu privire la buna
desfăşurare a contractului.

31

