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Nr. înregistrare: 1315 din 21.06.2019

APROBAT,
Primar
Paul Cristian-Vasile

CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de energie electrică de joasă tensiune pentru clădiri administrative și
iluminat public
COD CPV 09310000-5 Electricitate

INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentare
ofertelor și conține ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea tehnică și financiară.
1. INFORMAŢII GENERALE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumirea autorității contractante: Comuna Lăzăreni
Adresa: Sat Lăzăreni, nr. 23, jud. Bihor
Cod poștal: 417305
Cod fiscal: 4660751
Numărul de telefon: 0259.357.607
Fax: 0259.357.607
E-mail : primaria.lazareni@cjbihor.ro
Sursa de finanțare: bugetul local.
2. CANTITATE ESTIMATĂ PENTRU ACHIZIȚIONARE
Comuna Lăzăreni achiziționează energie electrică, cu nivel de joasă tensiune pentru
alimentarea corpurilor de clădiri administrative și pentru serviciul de iluminat public.
Furnizorul va livra o cantitate de energie electrică previzionată de 144 MWh/an, estimare
stabilită pe baza consumului din anul 2018, din care iluminat public zi: 36 MWh, iluminat public
noapte: 72 MWh și clădiri administrative: 36 MWh. Consumul previzionat are caracter
informativ, iar facturarea se va efectua în funcție de cantitatea de energie electrică efectiv
consumată de autoritatea contractantă, stabilită pe baza indexului contoarelor de energie aferente
fiecărui loc de consum.
Ofertantul nu va impune condiții limitative de consum privind cantitatea minimă lunară
consumată.
Pe durata desfășurării contractului, cantitatea de energie electrică consumată poate să
varieze atât în sensul creșterii cât și în sensul scăderii cantității de energie electrică consumată.
Consumatorul (autoritatea contractantă) își rezervă dreptul de a diminua sau a suplimenta
cantitatea totală estimată pentru consumul de energie electrică, în funcție de nevoile de consum.
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3. CRITERII DE ATRIBUIRE: Prețul cel mai scăzut;
4. SPECIFICAŢII TEHNICE
a. Energia electrică furnizată trebuie să îndeplinească cerințele de calitate prevăzute în
Standardul de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice în vigoare;
b. Ofertantul se obligă să asigure: evidența cantității de energie electrică vândute,
gestiunea grupurilor de măsură, instalarea, verificarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea
grupurilor de măsură și consemnarea oricărei întreruperi;
c. Citirea grupurilor de măsurare/ contoarelor se va face lunar/trimestrial;
d. Furnizorul trebuie să livreze energia electrică cu respectarea condiţiilor de calitate
prevăzute în legislaţia în vigoare. Tensiunea de furnizare a energiei electrice la intrarea în
instalaţia de utilizare va fi conform documentaţiei tehnice avizate de operatorul de sistem.
5. DURATA CONTRACTULUI
Durata pentru care se încheie contractul de furnizare de energie electrică de joasă este de
12 luni și este cuprinsă între 01.07.2019 – 30.06.2020.
6. PROPUNERE FINANCIARĂ
Furnizorul trebuie să menţină preţul propriu de furnizare pe toată perioada de derulare a
contractului de furnizare, pentru iluminat public pe timp de zi și noapte și pentru consum clădiri
administrative.
Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
Prețul ofertei (lei/MWh) fără TVA, se compune din:
1. Prețul de bază (specific fiecărui furnizor)
2. Tariful reglementat pentru introducerea energiei electrice în rețea: [T(G)]
3. Tariful reglementat pentru extragerea energiei din rețea: [T(L)]
4. Tariful reglementat pentru serviciul de sistem: [SS]
5. Tariful reglementat pentru serviciul de distribuție: JT[TsJT]
6. Contribuția de cogenerare de înaltă eficiență.
7. Cost certificate verzi.
8. Acciza.
Furnizorul se obligă să asigure:
o evidenţa cantităţii de energie electrică livrată către achizitor;
o citirea contoarelor si transmiterea valorilor măsurate către achizitor;
În varianta schimbării actualului furnizor, toate cheltuielile aferente îndeplinirii noului
contract vor fi suportate de noul furnizor.
7. CERINŢE
Furnizorul trebuie să deţină certificat valid în S.E.A.P. (să fie înregistrat în SEAP) la
momentul demarării achiziţiei.
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Furnizorul trebuie să fie titular al unei licențe de furnizare a energiei electrice emisă de
ANRE valabilă, atât la momentul ofertării cât și pe parcursul derulării contractului. Licența
conform cu originalul va fi înaintată către autoritatea contractantă împreună cu oferta.
8. FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Facturarea cantității de energie electrică consumată se va face pe baza citirii indexurilor
grupurilor de măsurare a energiei electrice existente.
Preţul de bază este fix, garantat, ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a
contractului, indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată şi facturată. Articole
facturate pentru energia consumată de joasă tensiune:
1) Preţ de bază (furnizor);
2) Contribuţie de cogenerare;
3) Certificate verzi;
4) Tarife reglementate conform Ordinelor ANRE;
o tarif reglementat de introducere în reţea [T(G)];
o tarif reglementat de extragere din reţea [T(L)];
o tarif reglementat pentru servicii de sistem [SS];
o tarif reglementat pentru distribuţie energie JT[TsJT];
5) Acciza;
Facturile vor fi transmise în format tipărit (prin curier/poştă la sediul autorităţii
contractante) şi în format electronic în ziua emiterii (la o adresă de poştă electronică menţionată
în contract sau pe o platforma online pe baza unui cont de client).
Plata facturilor cu energie electrică consumată se face în lei, cu ordin de plată în contul
furnizorului, în termen de 30 zile de la data la care factura a fost emisă.
9. ALTE INFORMAȚII
Oferta se va transmite in format electronic pe adresa de e-mail:
primaria.lazareni@cjbihor.ro, însoțită de licența de furnizare, în copie conformă cu originalul,
emisă de ANRE. Oferta se va posta în SEAP cu denumirea Furnizare energie electrică pentru
Comuna Lazareni – consum administrativ, cod cpv 09310000-5 Electricitate, Furnizare
energie electrică pentru Comuna Lazareni – consum iluminat public tarif zi, cod cpv
09310000-5 Electricitate, Furnizare energie electrică pentru Comuna Lazareni – consum
iluminat public tarif noapte, cod cpv 09310000-5 Electricitate.
Solicitările de clarificări, dacă este cazul, se vor trimite la adresa de e-mail:
primaria.lazareni@cjbihor.ro.

Întocmit,
Responsabil achiziții publice
Miclău Sebastian
Pagina 3 din 3

