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CAIET DE SARCINI
FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

Prezenta documentație s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și complectările ulterioare și ale H.G. 395/2016 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările
și complectările ulterioare. Nerespectarea de către ofertanți a prevederilor prezentului Caiet de
sarcini conduce la considerarea ofertei ca neconformă.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin
care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de
comert, un brevet de inventive  si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de
mentiunea “sau echivalent”.

Beneficiarul achiziției:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – MUNICIPIUL TOPLIȚA

Organizatorul procedurii de achiziție:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – MUNICIPIUL TOPLIȚA

Notă:
Toate cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt minimale și obligatorii.



INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru
furnizarea produselor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, Municipiul Toplița îndeplinește rolul de Autoritate
Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-
un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată
ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia
menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Prezentul caiet de sarcini conţine principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească
produsul ce urmează a se achiziţiona, precum şi indicaţiile privind regulile de bază care trebuie
respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică şi financiară
corespunzător cu necesităţile Autorităţii Contractante.

Prevederile și cerințele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu.
Prevederile și cerințele Caietului de Sarcini nu vor exonera ofertantul câștigător de

răspunderea de a asigura cantitatea furnizării energiei electrice conform prevederilor legale.

1. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE
1.1 Informații despre entitatea contractantă

Primăria Municipiului Toplița este o instituție a administrației publice locale care își
desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Legii 494/2002 actualizată
privind declararea ca municipiu a orașului Toplița, jud. Harghita.

Municipiul Toplița este reprezentat legal în relațiile cu terții de către Consiliul Local și
Primar, care sunt aleși în condițiile legii.

1.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produsuluiPrimăria Municipiului Toplița, intenționează să achiziționeze din fonduri propriienergie electrică pentru iluminatul public stradal și pentru locațiile pe care le deține.
II.1 OBIECTUL ACHIZITIEI

II.1.1. Denumirea contractului: ,,Furnizare energie electrică”-cod CPV 09310000-5
II.1.2. Obiectul contractului: Achiziționarea energiei electrice pentru punctele de consumale  Municipiului Toplița de la orice furnizor titular de Licență de furnizare a energieielectrice, care activează pe piața liberă, având scopul de a reduce cheltuielile cu energiaelectrică prin încheierea unui contract de furnizare.
Este prevazut ca furnizorul să furnizeze:
 Cantitatea de 960 MWh și a fost estimată pentru o perioada de 12 luni
 Valoarea estimată: 1.440.000 lei fără TVA



II.1.3.Descriere succintă: Furnizarea energiei electrice pentru cele 65 puncte de consum,lista posturilor de transformare, a punctelor de aprindere și a străzilor deservite se poatevedea în tabelul de mai jos, pentru UAT reprezentând urmatoarele componente: Primăria,Casa de Cultură, Centru SPA, Centru social integrat, Sera, Sediu SIDP, Cinematograful„Călimani”, Clădire str. Borsecului, Policlinica veche și iluminatul public cu 2.390 buc.aparate de iluminat stradal și ornamental (cu iluminat public stradal rutier, pietonal,ornamental, arhitectural, festiv) cu următoarele puncte de lucru:
Tab.1 Tabel centralizator consumuri pe puncte de aprindere:

Nr.
Crt. Județ Nume

organizaţie ID POD Instalaţie Stradă Număr
stradă

1 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001554178 4001160824 CAPSUNILOR FN
2 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379467 4000250229 CERBULUI FN
3 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001555069 4001161708 BORSECULUI FN
4 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001569899 4001176968 MAGURA FN
5 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379573 4000250372 MURELOR FN
6 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001514196 4001126705 MURELOR 143/A
7 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001508294 4001122302 NICOLAE BĂLCESCU,MANASTIRII, BAII FN
8 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001592897 4001197149 1 DECEMBRIE 1918 124/D
9 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379566 4000250363 8 MARTIE FN
10 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379450 4000250212 LIBERTATII 61
11 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379696 4000250548 MURELOR FN
12 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001541079 4001149548 MURELOR 143/A
13 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001549013 4001156574 8 MARTIE FN
14 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001453075 4000341223 AVRAM IANCU FN
15 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379474 4000250247 CALIMANEL FN
16 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379672 4000250514 CALIMANEL FN
17 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379689 4000250532 CALIMANEL FN
18 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001514424 4001126802 VICTOR BABES 7
19 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379498 4000250274 VIGANI FN
20 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001461421 4000347914 ZAPODEI STALP-10
21 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379528 4000250308 CASCADEI FN
22 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379719 4000250578 CERBULUI FN
23 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379627 4000250451 IZVOARELOR FN



24 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001461674 4000348017 LIBERTATII STALP-13
25 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001391087 4000266897 NICOLAE BALCESCU 35
26 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001543677 4001151691 1 DECEMBRIE 1918 FN
27 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001574893 4001182023 IZVOARELOR FN
28 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379641 4000250471 SECU FN
29 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001503305 4001118957 SPORTIVILOR 6
30 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379658 4000250487 STEFAN CEL MARE FN
31 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379702 4000250563 STEFAN CEL MARE FN
32 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001378286 4000248591 STEFAN CEL MARE 81
33 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379481 4000250260 STEJARULUI FN
34 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379504 4000250286 STEJARULUI FN
35 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001557162 4001163857 TARNITEI FN
36 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001616715 4001221666 TEIULUI 3
37 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001378255 4000248534 VICTOR BABES 7
38 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001557285 4001164035 MURELOR 143/A
39 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001613257 4001216578 MURELOR 245\D
40 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001511201 4001124476 N. BALCESCU FN
41 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379443 4000250193 1 DECEMBRIE 1918 17
42 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379665 4000250501 ALBINELOR FN
43 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001461643 4000348014 AMURGULUI STALP1
44 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379511 4000250294 AVRAM IANCU FN
45 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379535 4000250321 AVRAM IANCU FN
46 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379559 4000250353 AVRAM IANCU FN
47 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001408600 4000291980 BORSECULUI 3
48 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379580 4000250386 1 DECEMBRIE 1918 FN
49 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379597 4000250403 1 DECEMBRIE 1918 FN
50 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379603 4000250422 1 DECEMBRIE 1918 FN
51 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379610 4000250438 1 DECEMBRIE 1918 FN
52 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001379634 4000250458 1 DECEMBRIE 1918 FN
53 HARGHITA MUNICIPIUL 5940205000 4000290034 SPORTIVILOR 43/A



TOPLITA 01407245
54 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001480002 4000360875 AVRAM IANCU FN
55 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001505194 4001120136 NICOLAE BALCESCU FN
56 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001498878 4001115031 NICOLAE BALCESCU 14
57 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001498724 4001114885 SPORTIVILOR FN
58 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001453082 4000341225 STEJARULUI FN.
59 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001453099 4000341232 STEJARULUI FN.
60 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001570413 4001177269 VICTOR BABES 7
61 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001578136 4001185088 SPORTIVILOR 43/A
62 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001640338 4001247007 VICTOR BABES PTZ.25
63 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001640345 4001247008 NICOLAE BALCESCU PTZ 6
64 HARGHITA MUNICIPIULTOPLITA 594020500001640352 4001247009 NICOLAE BALCESCU PTZ 19
II.1.4.Durata contractului
 Perioada contract: 12 luniContractul de furnizare a energiei electrice se va încheia pentru o perioadă de 12 luni.Energia electrică achiziționată va fi folosită în scop non-comercial pentru toatelocațiile din tabelul centralizator de mai sus (Tab.1).Operatorul de distribuție a energiei electrice este SDEE Transilvania Centru.

II.1.5. Criteriul de atribuire
Atribuirea contractului se va face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-
preț”, atribuindu-se ofertantului care îndeplinește criteriile de calificare și cerințelecaietului de sarcini. Oferta depusă de către un ofertant care nu îndeplinește cerințele minimede calificare este considerată inacceptabilă  (conform Legii 98/2016 art.215 alin.4).
 Criteriul de atribuireCriteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”.

Factori de evaluare Punctaj maxim
acordat1. Propunerea financiară fără TVA 95 p2. Propunerea tehnică – asigurarea suportului tehnic 5 p

II.1.5.1 Propunerea financiară
Prețul ofertei – 95 pValoarea propunerii financiare în lei fără TVAAlgoritmul de calcul:Punctajul se acorda astfel:a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajulP(n) se calculeaza proportional, astfel:P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x 95.in care:



• pret minim este pretul cel mai scazut din ofertele considerate admisibile si conformedin punct de vedere tehnic si i se va acorda maximul de puncte, respectiv 95 de puncte;• pret ofertat este pretul ofertei evaluate.
II.1.5.2 Propunerea tehnică
Asigurarea suportului tehnic – 5 pAlgoritm de calcul: Suportul tehnic va avea o pondere de 5% din punctajul total si va ficalculat în funcție de oferta fiecărui operator economic.Punctajul se va calcula astfel:a) pentru ofertele care specifica o persoana de contact dedicata la dispoziția autoritățiicontractante (o persoana care sa ofere asistenta, informații si servicii, 24/24 ore, 7/7 zile),fiecare reclamaţie fiind înregistrată, reclamantul primind numărul de înregistrare se acorda
5 puncte;b) pentru ofertele care specifica doar call center la dispoziția autorității contractante (24/24ore, 7/7 zile) fiecare reclamaţie fiind înregistrată, reclamantul primind numărul deînregistrare se acorda 2 punct.c) pentru ofertele care nu specifica o persoană de contact dedicata sau call center ladispoziția autorității contractante (24/24 ore, 7/7 zile) se acorda 0 puncte.În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal, învederea departajării acestora, Autoritatea Contractantă alege, oferta cu cel mai mare punctajobținut la factorul de evaluare cu ponderea maximă în cadrul factorului de evaluare„Componenta Tehnică”.
III. OBLIGAȚII TEHNICE ASUMATE DE FURNIZORUL DE ENERGIE ELECTRICĂa) furnizorul se obligă prin contract să asigure consumatorului puterea și energia electricăîn termenii contractați, asigurând în locurile de consum parametrii de bază ai energieielectrice impuși prin „Standardul de Performanță” de ANRE prin Ord. 46/2021 în ceea ceprivește tensiunea și frecvența, respectiv frecvanța 50 Hz±1, tensiune Un±4%b) furnizorul, prin contract se obligă să asigure atât cantitatea de energie electrică solicitatăde consumator  cât și serviciul de transport, distributie.c) gradul de siguranță în punctul de delimitare;- în cazul furnizării energiei electrice neconforme, care ar determina distrugerea sauavarierea unor instalații, echipamente electrice, electronice, electrocasnice, echipamente IT,utilaje, etc., operatorul de rețea va suporta contravaloarea reparațiilor sau înlocuireaacestora în termen de 60 zile de la producerea pagubelor;d) furnizorul se obligă să asigure, prin intermediul operatorilor de masură și distribuție:- evidența cantității energiei electrice vândute;- gestiunea grupurilor de măsurare;- instalarea, verificarea, întreținerea, repararea și înlocuirea grupurilor de masură;- comunicarea prealabilă cu minim 24 de ore a întreruperilor programate;- confirmarea de către o persoană autorizată a furnizorului a întreruperilor programate;- existența unor centre de preluare a reclamațiilor telefonice, fiecare reclamație fiindînregistrată, reclamantul primind numar de înregistrare;e) furnizorul este obligat să verifice în cel mai scurt timp situațiile deosebite sesizate deconsumator și să raspundă prompt tuturor reclamațiilor și sesizărilor acestuia;f) să ia măsuri în cel mai scurt timp pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelorsurvenite la instalațiile de distribuție și transport;g) furnizorul de comun acord cu consumatorul, vor stabili datele și duratele reviziilorprogramate;h) beneficiarul poate aplica penalități în cazul în care energia nu este livrată conformparametrilor contractuali și/sau în cazul întreruperilor în furnizare mai mari decât celeprevăzute în avizul energetic și în convenția de exploatare;



i) echilibrarea și eliminarea fluctuațiilor de putere revin în sarcina furnizorului/operatoruluide rețea, astfel încât să nu producă prejudiciu consumatorului;j) posibilitatea neutralizării în totalitate sau depășirea cantității de energie electricăcontractată fără a pretinde plata de daune interese sau diferențe de tarif;l) în cazul în care furnizorul nu-și mai poate îndeplini obligațiile asumate prin contractul defurnizare (preț sau alte facilități) sau își pierde licența de furnizare, atunci furnizorul vaasigura consumatorul cu energie electrica la prețurile stabilite de către ANRE;m) să asigure consumatorului:- asistență prin intermediul birourilor specializate;- servicii online pentru gestionarea relației furnizor-consumator- servicii suplimentare prin ghiseu virtual asociat fiecărui client;- schimbarea, montarea și procurarea grupurilor de măsurare/contoarelor.n)orice alte cheltuieli, taxe și comisioane necesare îndeplinirii contractului de furnizare cadîn sarcina exclusivă a furnizoruluio)citirea contoarelor va fi asigurată de către operatorul de distribuție zonal, conform Legiienergiei nr.123/2012, cu modificările și complectările ulterioare.p)posibilitatea suplimentării contractului cu noi puncte de consum sau diminuarea acestuiaîn cazul renunțării la unele puncte de consum cu păstrarea tarifului și condițiilor anterioare.În cazul suplimentării contractului cu noi puncte de consum sau diminuării acestuia,consumatorul va notifica furnizorul cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte. În cazulsuplimentării contractului cu noi puncte de consum, consumatorul va pune la dispozițiafurnizorului avizul tehnic de racordare și actul care atestă dreptul de folosință a spațiului,pentru fiecare loc de consum nou în parte.q) Energia electrică furnizată va respecta prevederile cuprinse în „Codul de măsurare aenergiei electrice” aflat în vigoare. Cantitățile de energie electrică consumate se vor măsuracu aparate de măsură omologate a consumurilor de energie electrică sarcina revinefurnizorului, prin operatorul de distribuție în conformitate cu reglementările în vigoare.Furnizorul va respecta prevederile legale cuprinse în Legea Energiei Electrice și GazelorNaturale nr.123/2012, cu complectările și modificările ulterioare, precum și cele dinRegulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali.
IV. OBLIGATIILE FURNIZORULUIa) Să asigure consumatorului puterea și energia electrică în termenii prezentuluicontract și în conformitate cu Standardul de performanță pentru serviciul de furnizareaenergiei electrice;b) Să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranță specificat înAvizul tehnic de racordare și a prevederilor legale în vigoare;c) Să acorde despăgubiri pentru daunele dovedite de consumator, provocate deîntreruperi în alimentarea cu energie electrică în conformitate și în limita prevăzută încontractele cadru, aprobate de ANRE, încheiate cu operatorul de distribuție sau/șioperatorul de transport;d) Să furnizeze consumatorului informații privind istoricul de consum și eventualelepenalități plătite de acesta, conform Standardului de performanță pentru serviciul defurnizare a energiei electrice în vigoare;e) Să asigure la punctele de delimitare parametrii de calitate, respectiv tensiunea dealimentare, frecvența la valorile nominale iar dacă nu se poate, furnizorul se obligă pecheltuiala sa să ia masurile ce se impun astfel încât instalațiile să funcționeze și la valorileînregistrate;f) Să asigure în limitele nivelului de siguranță continuitate în alimentarea cu energieelectrică a punctelor de consum, durata maximă de restabilire a alimentării în cazul unoravarii în instalațiile furnizorului trebuie să fie de maximum 12 ore;g) În cazul unor defecțiuni în instalația achizitorului, să ia masuri la cererea acestuia, deîntrerupere a furnizării energiei electrice și de separare vizibilă a instalației de utilizare aachizitorului de instalația de alimentare proprie;



h) Să verifice în cel mai scurt timp situațiile deosebite sesizate de achizitor și săraspundă în cel mai scurt timp posibil tuturor reclamațiilor și sesizărilor acestuia;i) Să anunțe achizitorul cu minim 5 zile lucrătoare înainte de eventuale revizii sauîntreruperi programate în furnizarea energiei electrice;j) Să ia măsuri de deconectare a clientului la dispoziția operatorului de transport și desistem, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în SEN (sistemul energetic național);k) Furnizorul va asigura posibilitatea neutilizării în totalitate a cantității de energieelectrică contractată/perioada contractuală, fără a pretinde plata de daune-interese dinpartea achizitorului. Consumurile previzionate au caracter informativ (nu vor sta la bazaaplicării de penalități).
V. OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUIa) Să achite la termen facturile emise de furnizor în baza contractului de furnizare aenergiei electrice.b) Obligația de a achita penalizării, în cazul nerespectării contractului de furnizare,sancțiunile ulterioare putând consta în sistarea temporară a furnizării ori reziliereacontractului de furnizare.c) Achizitorul va plăti către furnizor contravaloarea energiei electrice consumate lunar,aferentă consumului efectiv contorizat, pe baza datelor de măsurare transmise decătre operatorul de distribuție.d) Obligația de a obține toate aprobările legale prealabil efectuării oricăror modificări ainstalației de utilizare a energiei electricee) Să anunțe furnizorul și să încheie acte adiționale în situația modificărilor privindnumărul punctelor de consumf) Să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată înfuncționarea grupurilor de măsurare sau a instalației de utilizare a energiei electricede la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a energiei.
VI. CONDITII DE STABILIRE A PRETULUI SI MODALITATI DE PLATA A ENERGIEI
ELECTRICE CONSUMATEa) prețul ofertat va avea un tarif unic, indiferent  de sezon și de zona orară și va include toatecosturile reprezentate de taxe și comisioane prevăzute de legislația în vigoare ca fiindcomponente de pret a energiei electrice, exclusiv TVA;b) prețul ofertat va fi exprimat în lei și va cuprinde toate costurile privind furnizarea,distribuția energiei electrice la punctele de consum , precum și racordarea punctelor deconsum la sistemul energetic, astfel încât consumatorul sa nu mai suporte alte costurisuplimentare;c) pretul declarant va fi detaliat evidențiindu-se toate componentele acestuia inclusiv taxe șicomisioane  cu indicarea actului normativ ce reglementează introducerea acestora în prețulfinal al energiei electrice(analiza de pret);d) orice alte cheltuieli legate de piața de echilibrare a energiei electrice, alte taxe șicomisioane necesare îndeplinirii contractului de furnizare cad în sarcina exclusivă afurnizorului;e) prețul ramane neschimbat pe toată perioada derulării contractului cu excepțiamodificarilor date de guvern și ANRE prin acte normative, modificări ce vor fi aduse lacunoștința consumatorului în timp util;f) contravaloarea energiei electrice consumate se achită în baza facturii emise de furnizor șiînregistrată în evidența consumatorului, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.Factura se va emite în perioada stabilita de comun acord cu consumatorul, va cuprindecontravaloarea consumului realizat în luna precedentă, la prețul stabilit în baza procedurii,la factura se va atașa curba de sarcini pentru luna precedentă;g) factura pentru energia consumată se va emite lunar și va fi aferentă consumului efectivcontorizat, fără factura de avans și fără garanții. Furnizorul va transmite factura prin curierdesemnat la sediul consumatorului, pentru înregistrarea în evidența și decontarea acesteia.



Termenul de plată al facturii se calculează de la data la care aceasta ajunge la consumator.h) consumatorul nu va fi răspunzător pentru neplata facturilor care nu au ajuns la el și nu aufost înregistrate în timp util;i) neachitarea facturii de către consumator în termen de 30 de zile de la data scadențeiatrage penalități de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen aobligațiilor bugetare, conform art.42,alin.(10), lit.b)  din Legea51/2006.
VII. PREȚUL OFERTEIPrețul unitar va fi exprimat în lei/MWh fara TVA, se va compune din:1. Prețul  de bază (specific fiecarui 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:[Ts]T]6. contribuția cogenerare de înaltă eficiență7. cost certificate verzi8. acciza necomercială.Prețul de bază/prețul de furnizare al energiei electrice active este fix și nu poate fi modificatpe întreaga perioadă de derulare a contractului.Tarifele pentru serviciile de transport și de sistem, tarifele de distribuție a energiei electrice,precum și alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea componentă (ANRE), contribuțiapentru cogenerarea de înaltă eficiență și valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod defacturare), sunt reglementate prin legislația în vigoare aplicabilă la momentul facturării, eleputând fi modificate și completate ca urmare a modificărilor  legislative incidente. La oricemodificare a acestora, determinată de modificarea legislației aplicabile ( eliminare,completare, modificare valoare, etc.), se vor încheia acte adiționale la prezentul contract, înbaza notificării emise de furnizor.a) Contravaloarea energiei electrice reactive se plătește corespunzător cantitățilormăsurate, respectând metodologia în vigoare, la prețul reglementat de ANRE.b) Orice taxe, comisioane sau alte cheltuieli necesare pentru îndeplinirea contractuluivor fi suportate integral de furnizor.c) Nu se acceptă oferte alternative.

VIII. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICEÎn cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să prezinte și să detalieze oferta prezentatăavând în vedere următoarele cerințe minime și obligatorii:1. Să mențină prețul de furnizare pe toată perioada de derulare a contractului de furnizare2. Să dețină și să depună Licența de furnizare a energiei electrice valabilă și să respecteprevederile acesteia privind furnizarea energiei electrice către Autoritatea Contractantă3. Să asigure Autorității contractante cantitățile de energie electrică în termenii prezentuluicaiet de sarcini și în conformitate cu cerințele Standardului de performanță privind serviciulde furnizare a energiei electrice aprobat de A.N.R.E prin Ordinul nr.1/07.01.2010, cât șicerințele standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice,precum și în conformitate cu orice alte normative, standarde și prevederi aplicabile4. Să respecte standardul de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice5. Să asigure:5.1 evidența cantității energiei electrice vândute5.2 să propună modificarea și complectarea contractului de furnizare a energiei electrice sau aleanexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi sau atunci când consideră necesarădetalierea, completarea sau introducerea unor cauze noi conform prevederilor aplicabile5.3 să factureze autorității contractante energia electrică în condițiile din contract



5.4 să suporte costul remedierii defecțiunilor produse în instalații și echipamentele autoritățiicontractante din vina furnizorului, a contravalorii pagubelor produse autoritățiicontractante5.5 să furnizeze gratuit autorității contractante informații periodice privind istoricul consumului5.6 să verifice și să asigure funcționarea corectă a echipamentelor de măsurare a energieielectrice conform reglementărilor legale în vigoare5.7 să anunțe autoritatea contractantă, cu minim 24 ore înainte, despre întreruperileprogramate în furnizarea energiei electrice.5.8 Să asigure continuitatea în alimentare, respectând durata maximă de restabilire aalimentării în cazul întreruperilor accidentale.
6. Să prezinte oferta tehnică din care să rezulte că vor furniza energie electrică,

conform specificațiilor din prezentul caiet de sarcini

IX. PREZENTAREA OFERTEI

 Oferta se va prezenta respectând prevederile formularului de oferta, din secțiuneaformulare.
 Criteriul de selecție ales fiind cel mai bun raport calitate - preț.
 Termenul de valabilitate a ofertei este de minim 120 de zile.
 Termenul limită de depunere a ofertelor: conform invitației de participare din

SEAP.
 Deschiderea ofertelor: conform invitației de participare din SEAP.
 Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
 Limba de redactare a ofertei: română.

Documentele ofertanților vor fi semnate electronic (cu semnătura electronică extinsa) și
depuse in SEAP. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire încărcate în SEAP operatorii
economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic, acest
program fiind disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnătura electronică. Toate
documentele solicitate si necesare pentru prezentarea ofertei vor fi scanate și depuse în SEAP.

Ofertanții pot solicita clarificări asupra modelului de contract în termenele precizate în
prezenta documentație.În vederea elaborării corespunzătoare a ofertelor, se vor respecta în mod obligatoriuurmătoarele: numerotarea și semnarea fiecărei pagini a ofertei, precum și prezentarea unuiopis al documentelor ce compun oferta;
IX.1 Prezentarea propunerii tehnice

Se prezintă informațiile referitoare la structura si conținutul propunerii tehnice în scopul de
a permite identificarea cu ușurința a corespondentei cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
După caz, se vor indica formularele ce trebuie completate.

Propunerea tehnică se va elabora, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele
prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor
care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. În acest scop propunerea
tehnică va conține comentarii și specificații tehnice prin care să se demonstreze corespondența
propunerii tehnice cu specificațiile tehnice respective precum și alte documente solicitate. În
cadrul Propunerii tehnice, în afara informațiilor pe care Ofertantul le consideră necesare pentru
argumentarea conformității cu cerințele autorității contractante, Ofertantul va întocmi o Matrice
de conformitate privind analiza integrală a Caietului de Sarcini (toate capitolele) și modul de
înțelegere și îndeplinire, după următoarea structură: cerinţă/ informație din Caietul de Sarcini,
răspuns (DA/NU), modalitate de înțelegere și îndeplinire.

Ofertantul va trebui să răspundă punctual la toate cerinţele cuprinse în prezentul caiet de
sarcini şi să detalieze în propunerea sa tehnică modalitățile şi mijloacele prin care produsele și



serviciile ofertate îndeplinesc aceste cerinţe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea
evaluării acesteia cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, concretă și profesionistă, astfel
încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenţei informaţiilor
cuprinse în ofertă cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică se va posta în SEAP. Lipsa propunerii tehnice din ofertă conduce la
descalificarea acesteia ca fiind inacceptabilă. Propunerea tehnică va corespunde cu cerințele
prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini și va fi corelată cu propunerea financiară, sub sancțiunea
respingerii ofertei ca neconformă în baza art. 137 alin. 3 litera d) din HG nr. 395/2016.

Ofertantul va prezenta Declarație pe propria răspundere prin care va dovedi faptul ca la
elaborarea ofertei a ținut cont de respectarea obligațiile in domeniul social si mediu si la condițiile
de munca si protecția muncii (conform prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) si ca le
va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări. Informații detaliate privind
reglementările car sunt in vigoare si se refera la condițiile din domeniul mediului, social, și al
relațiilor de muncă, se pot obține de pe site-ul : http://www.mmuncii.ro, http://www.mmediu.ro.

IX.2 Prezentarea propunerii financiareOfertantul va prezenta propunerea financiară în corelație cu toate elementele din Caietul desarcini. Prețul se va cripta în SICAP/SEAP.Modul de prezentare a propunerii financiare – se va completa - Formularul de ofertă care vafi însoțit de Centralizatorul de prețuri, unde se va detalia prețul. În căsuța indicată de sistemse va trece valoarea totală ofertată de operatorul economic, fără TVA, pentru produselemenționate în caietul de sarcini.În ceea ce privește propunerea financiară, Furnizorul va lua în considerare că preţul este fixși nu poate fi modificat.
X. COMUNICARIOrice comunicare între autoritatea contractantă și ofertant, referitoare la îndeplinireaobligațiilor, trebuie să fie facută în scris, document ce trebuie înregistrat atât în momentultransmiterii, cât și în momentul primirii. Ofertantul câştigător răspunde pentru calitateaprodusului.Cerinţele de calitate prezentate în Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiindminimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului desarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupuneasigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Întocmit,
Birou Investiții Achiziții Programe Proiecte Integrare Dezvoltare Mediu
Vodă Ana-Maria

Verificat,
Șef Birou Investiții Achiziții Programe Proiecte Integrare Dezvoltare Mediu

Urzică Dumitru
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APROBAT PRIMAR,

Strategia de contractare
Privind atribuirea contractului de „Furnizare energie electrică”

1. Date privind autoritatea contractanta
Denumire oficiala: MUNICIPIUL TOPLITA
Adresa: Str. Nicolae Balcescu, Nr.14, judetul Harghita,
Localitate: Toplita Cod postal: 535700 Tara: Romania
Punct(e) de contact: Birou Investiții,
Achiziții, Programme, Proiecte

Telefon: +40 0266341772

E-mail:
secretariat@primariatoplita.ro

Fax: +40 0266341772

Adresa/ele de internet (URL): www.primariatoplita.ro

Tipul autorităţii contractante şi activitatea principală (activităţile principale) :Autoritate
publică locală

2. Obiectul achiziţiei:
 Titlu: Furnizare energie electrica - conform caiet de sarcini
 Clasificare CPV:

- Obiect principal: -09310000-5 - Electricitate
 Descrierea succintă a contractului sau achiziţiei /achiziţiilor:

Furnizarea energiei electrice pentru cele 64 puncte de consum, lista posturilor de
transformare, pentru UAT reprezentând următoarele componente: Primăria, Casa de
Cultura, Centru SPA, Centru social integrat, Sera, Sediu SIDP, Clădire str. Borsecului,
Cinematograful Călimani, Policlinica veche si iluminatul public cu 2.390 buc. aparate de
iluminat stradal si ornamental (cu iluminat public stradal rutier, pietonal, ornamental,
arhitectural, festiv).
Cantitatea minimă estimata este 960 MWh si a fost estimata pentru o perioada de 12 luni.
Cantitatea reprezintă estimări care au la baza consumurile anterioare. Autoritatea
contractanta va achita doar cantitatea consumata efectiv.
Descrierea achiziției publice:
Autoritatea contractantă dorește să achiziționeze energie electrică pentru punctele de
consum ale Municipiului Toplița de la orice furnizor titular de Licența de furnizare a
energiei electrice, care activează pe piața libera, având scopul de a reduce cheltuielile cu
energia electrica prin încheierea unui contract de furnizare. Luând în considerare nivelul
de complexitate al contractului, respectiv furnizarea unei singure categorii de produse ce
se regăsesc la un singur cod CPV, precum și valoarea contractuală estimată, procedura de
atribuire a fost aleasă ca fiind procedura simplificată, prin încheierea unui contract de
achiziție publică, fără împărțirea pe loturi.
Sectorul energetic are o importanță deosebită pentru dezvoltarea economico-socială și
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îmbunătățirea calității vieții. Exigența de bază a dezvoltării durabile o constituie
asigurarea alimentării cu energie în volum suficient, dar și accesul larg la serviciile
energetice. Datorită limitării resurselor energetice tradiționale pentru viitor și necesitatea
orientării către resurse regenerabile, Municipiul Toplița în exercitarea atribuțiilor ce ii
revin a elaborat lanul de acțiune pentru energie durabilă a municipiului Toplița, contract
de furnizare ce a fost dimensionat în raport cu cerințele actuale ale municipalității.
Îmbunătățirea managementului energiei este un factor direct de creștere economică, de
reducere a poluării și de economisire a resurselor astfel încât acestea să fie folosite într-
un mod cât mi productiv. În societatea modernă, energia sub diferitele ei forme,
constituie un element de bază în toate sectoarele de activitate, iar gospodărirea eficientă a
energiei constituie un important factor de progres și civilizație. Îmbunătățirea
managementului energiei este un factor direct de creștere economică, de reducere a
poluării și de economisire a resurselor astfel încât acestea să fie folosite într-un mod cât
mai productiv.

3. Modalitatea de atribuire:
3.1. Determinarea și justificarea valorii estimative:
 Valoarea totala estimativa: 1.440.000 lei fără TVA. Valoarea estimată sa format

în baza contractului actual de furnizare a energiei electrice, a notificărilor transmise
de furnizorul actual de furnizare a energiei electrice, cât și conform cotațiilor de pe
bursa de mărfuri https://www.brm.ro/cotatii-energie-electrica/, care se află într-o
continuă creștere.

 Categoria : Furnizare.

3.2. Alegerea și justificarea procedurii de atribuire:
Potrivit dispozițiilor art. 9 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
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metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
strategia de contractare este un document al fiecărei achiziții cu o valoare estimată
egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege.
Potrivit prevederilor art.11, alin.(1), lit. a) din H.G. nr. 395/2016 procesul de achiziție
publică se realizează cu resursele profesionale existente la nivelul autorității
contractante.
Raportat la valoarea estimată a achiziției, procedura de atribuire aleasă în temeiul
prevederilor art. 71 din Legea nr. 98/2016 este licitație deschisă. Luând în considerare
complexitatea contractului, respectiv furnizarea de energie electrică pentru 64 locuri
de consum, se propune a nu se utiliza în cadrul procedurii de atribuire împărțirea pe
loturi. Menționăm că acest aspect nu diminuează sau îngrădește posibilitatea IMM-
urilor de a participa cu o ofertă comună, prin asociere în conformitate cu prevederile
Legii 98/2016. Neîmpărțirea pe loturi este justificată și de faptul că toate cele 64 locuri
de consum sunt localizate pe cele mai importante cartiere din municipiu, iar furnizarea
implică un singur produs, respectiv energie electrică de joasă tensiune.
 Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire: On-line
 Tipul procedurii: Licitație deschisă
3.3. Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea, și dup caz,
criteriile de selecție:
 Autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici îndeplinirea următoarelor

criterii minime de calificare:

a.) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164, art.165, şi art.167 din Legea
nr.98/2016.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE
1 .În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra
îndeplinirea cerinţei. Această declaraţie se solicită şi eventualilor subcontractanţi. În cazul
depunerii unei oferte individuale/comune susţinerea financiară şi/ sau tehnico profesională de
către terţ/ terţi susţinători, fiecare susţinător are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei.
Documentele de confirmare ale asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători vor fi prezentate,
în urma solicitării autorităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea
criteriului de atribuire.
2. Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art.167 din
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura pentru
atribuirea contractului
3.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile face dovada neîncadrării in situatiile de excludere prin prezentarea, la solicitarea AC a
urmatoarelor informatii si documente:
-cazier judiciar pentru ofertant, in copie certificata „conform cu originalul” semnata si
stampilata de reprezentantul legal, astfel: ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de
excludere prin prezentarea, la solicitarea AC a urmatoarelor informatii si documente:
a)certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul
prezentarii;
b)cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c)dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia
de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice;
d)alte documente edificatoare, dupa caz.
-In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit
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documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza totate situatiile cuprinse la art. 164,
art.165 si art 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente
din tara respectiva.
-In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in
care au fost emise, in copie, conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal,
insotite de traducerea efectuată de o persoană autorizată atestată conform legii nr.178/1997 a
acestora in limba romana.
-In sensul prevederilor art.63 (1) din Legea nr.98/2016, persoanele cu functie de decizie din
cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de  atribuire sunt: Primar –Olariu Dumitru, Viceprimar – Bodor Attila Bela, Secretar – Ciobanu
Mihai Iulian, Director Executiv – Neculai Sterica, Șef Birou Investitii Achiziții Programe
Proiecte Mediu – Urzica Dumitru, Cons. Investitii Achiziții Programe Proiecte Mediu – Puscas
Andrea, Cons. Investitii Achiziții Programe Proiecte Mediu – Vodă Ana-Maria, Cons. Investitii
Achiziții Programe Proiecte Mediu – Kalapacs Zita, Borș Andra Ramona-consilier local, Buzilă
Victor Sebastian-consilier local, Calinovici Mihai Achim-consilier local, Coman Ionel-consilier
local, Macarie Olimpiu Marius - consilier local, Man Călin - consilier local, Hirișcău Horațiu
Sever Nicu-consilier local, Kontratovici Ionel- consilier local, Dobrean Olga – Ana - consilier
local, Mare Gabriela Laura-consilier local, Lazar Cristian-consilier local, Negrea Gheorghe Alin-
consilier local, Pop Daniela Lenuța-consilier local, Szabo Emeric Coloman - consilier local,
Tudor Ionela - consilier local, Vodă Marc Ioan Andrei - consilier local, Ferencz Vlăduț-Ionel -
consilier local, Rugină Dan Ciprian - Administrator public. Prin completarea Formularului 2,
autoritatea contractantă urmăreşte verificarea relaţiilor/ legăturilor dintre persoanelor cu funcţii
de decizii şi firmele participante precum şi firmele participante şi subcontractanţii în procedura
de ofertare la momentul depunerii ofertei, în conformitate cu Secţiunea a 4-a, Reguli de evitare a
conflictului de interese, art.58-63 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile
legii din tara de rezidenta, ca este legal constituit si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de
anulare a constituirii si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

b.) Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al
operatorului economic; Datele/informatiile precizate in acest document sa fie reale/actuale la
data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul
contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de
ONRC. Ofertantul va prezenta certificatul scanat in SEAP.
In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul
constatator in copie „conform cu originalul”, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
acestuia, inainte de incheierea contractului, depunerea documentului in original sau copie
legalizata.
In cazul persoanelor juridice straine se solicita prezentarea de documente care dovedesc o forma
de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de
rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do); prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala
(evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie
conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original
sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere efectuată de o persoană atestată
conform legii nr.178/1997.
c.) Cazier judiciar pentru ofertant, in copie certificata „conform cu originalul” semnata si
stampilata de reprezentantul legal.

d.) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora
cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul
local si bugetul de stat) ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate
ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.
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e.) Depunerea unei liste care probează principalele furnizări de produse efectuate in ultimii
3 ani, continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma
sunt entitati contractante sau clienti privați
Se va completa  DUAE. Lista va fi prezentată, la solicitarea autoritatii contractante. Operatorul
clasat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative
declarate prin DUAE, (certificate/documente etc.-a se avea in vedere art.196 din legea 98/2016).

f.) Depunerea declaraţiei privind legalizarea acordului
Conform art. 174 din Legea nr.98/2016, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica
posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. art. 164 si art.167 din Legea
nr.98/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Se va completa DUAE cf. art.193 din Legea 98/2016. Se va prezenta acordul de asociere odata
cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in
angajament/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului de atribuire
Operatorii economici participanti la procedura vor prezenta declaratia privind legalizarea
acordului de asociere inaintea semnarii contractului

g.) Acordul de asociere
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna,
fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Daca oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi
legalizata in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016.
Se va completa DUAE cf. art.193 din Legea 98/2016. Se va prezenta acordul de asociere.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament/acorduri vor fi solicitate
doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire..
In cazul unei asocieri pentru participarea la procedura simplificata, oferantul va prezenta acordul
de asociere, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe
care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul
de utilizare a resurselor tehnice si umane, imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in
numele asociatiei, precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executarii
contractului.

h.) Prezentarea unui Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a
ofertantului/grupului de operatori economici, conform Formularului nr. 8
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si
sustinerea acordata de catre o alta persoana art.182 din Legea nr.98/2016 atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in
acest sens al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din
contract.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament/acorduri vor fi solicitate
doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

i.) Prezentarea Licenței de furnizare energie electrică
Operatorii economici vor face dovada ca dețin Licența de furnizare energie electrica emisa de
ANRE conform Ordinului ANRE nr.12 din 2015 privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice si in conformitate cu
prevederile art.10 alin. (2) lit.g. art.11, art.13, alin. (2) si art.52 din Legea energiei electrice si a
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gazelor naturale nr.123/2012, valabila la data prezentării. Aceasta va fi solicitata doar
operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.

3.4. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de
evaluare utilizați:
 Autoritatea contractantă va utiliza ca şi criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut”

avându-se în vedere principiul utilizării eficiente a banilor publici; condiţiile de
calitate şi conformitate fiind prevăzute prin  caietul de sarcini. Aplicarea criteriului
„prețul cel mai scăzut” nu îngrădește posibilitatea participării agenților economici la
procedură, din contră se dorește atingerea unui echilibru optim al costurilor şi
avantajelor acestora prin menţinerea unui mediu concurenţial sănătos. Deasemenea,
s-a avut în vedere și cheltuirea eficientă a banilor publici, precum și crearea unui
cadru pentru determinarea operatorilor economici să devină mai eficienți și
competitivi, deoarece realizarea investițiilor la în sistemul public reprezintă pilonul
dezvoltării societății. Aplicarea criteriului „prețul cel mai scăzut” nu duce la
distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziţie publica, creând astfel avantaj de natura financiară pe care ofertanţii il pot
oferi în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini. Deasemenea,
specificatiile tehnice au fost stabilite foarte clar prin caietul de sarcini, astfel că se va
urmări doar punctarea prețului.

4. Modalitatea de achiziție:
 Buget local

5. Contractul
 5.1 Tipul contractului : Furnizare
 5.2. Riscuri: Nu este cazul
 5.3. Modalitatea de implementare a contractului:
o Informații privind o anumită profesie:având în vedere tipul produselor de furnizat și

codul CPV aferent, operatorii economici interesați vor prezenta Licență de furnizare
energie electrica emisa de ANRE conform Ordinului ANRE nr.12 din 2015 privind
aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul
energiei electrice si in conformitate cu prevederile art.10 alin. (2) lit.g. art.11, art.13,
alin. (2) si art.52 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012,
valabila la data prezentării

o Condiții de executare a contractului:
– furnizorul se obliga prin contract sa asigure consumatorului puterea si

energia electrica in termenii contractati si in conformitate cu standardul de
performanta;

– furnizorul, prin contract se oblige sa asigure atat cantitatea de energie
electrica solicitata de consumator  cat si serviciul de transport, distributie.

– gradul de siguranta in punctul de delimitare;
- in cazul furnizarii energiei electrice neconforme, care ar determina

distrugerea sau avarierea unor instalatii, echipamente electrice,
electronice, electrocasnice, echipamente IT, utilaje, etc., furnizorul
va suporta contravaloarea reparatiilor sau inlocuirea acestora in
termen de 60 zile de la producerea pagubelor;

– furnizorul se obliga sa asigure, prin intermediul operatorilor de masura si
distributie:

- evidenta cantitatii energiei electrice vandute;
- gestiunea grupurilor de masurare;
- instalarea, verificarea, intretinerea, repararea si inlocuirea

grupurilor de masura;
- comunicarea prealabila cu minim 24 de ore a intreruperilor
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programate;
- confirmarea de catre o persoana autorizata a furnizorului a

oricarori ntreruperi;
- existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice, fiecare

reclamatie fiind inregistrata, reclamantul primind numar de
inregistrare;

– furnizorul este obligat sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate
de consumator si sa raspunda prompt tuturor reclamatiilor si sesizarilor acestuia;

– sa ia masuri in cel mai scurt timp pentru remedierea defectiunilor si a
deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie si transport;

– furnizorul de comun acord cu consumatorul, vor stabili datele si duratele
reviziilor programate;

– beneficiarul poate aplica penalitati in cazul in care energia nu este livrata conform
parametrilor contractuali si /sau in cazul intreruperilor in furnizare mai mari decat
cele prevazute in avizul energetic si in conventia de exploatare;

– echilibrarea si eliminarea fluctuatiilor de putere revin in sarcina furnizorului, asfel
incat sa nu produca prejudiciu consumatorului;

– posibilitatea neutralizarii in totalitatea sau depasirea cantitatii de energie electrica
contractata fara a pretinde plata de daune interese sau diferente de tarif;

– in cazul in care furnizorul nu-si mai poate indeplini obligatiile asumate prin
contractul de furnizare (pret sau alte facilitati) sau isi pierde licenta de furnizare,
atunci furnizorul va asigura consumatorul cu energie electrica la pretul stabilit
prin contract, indiferent de la care furnizor;

– sa asigure consumatorului:
- asistenta prin intermediul birourilor specializate;
- servicii online pentru gestionarea relatiei furnizor-consumator
- servicii suplimentare prin ghiseu virtual asociat fiecarui client;
- schimbarea, montarea si procurarea grupurilor de masurare

/contoarelor
o Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului: - responsabilă

pentru implementarea și executarea contractului este o comisie stabilită, la nivelul
autorității contractatante, cu specialiști în domeniul achizițiilor publice și responsabili
desemnați cu urmărirea contractului;

o Garanția de bună execuție cuantumul garantiei de buna executie in lei: 10% din val.
contractului fara TVA si se constituie conform Art. 39 din HG nr. 395/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, sub
forma unui instrument de garantare emis In conditiile legii de o societate bancara sau
de o societate de asigurari. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a
contractului trebuie sa acopere perioada de timp aferenta valabilitatii contractului de
furnizare.
Va fi prezentata in traducere efectuată de o persoană atestată conform legii nr.
178/1997, in limba romana.
Daca partile convin in conformitate cu Art. 40 alin (3) din HG nr. 395/2016, garantia
de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont
la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. In cazul In
care autoritatea contractanta are calitatea de autoritate publica, institutie publica sau
operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligatia
de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent In
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante. Suma inițiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze
acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
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contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in
contractul de achizitie publica.

o Ajustare prețului contractului: se va efectua în conformitate cu prevederile art. 221
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si prevederile art. 28 din HG nr.
395/2016. Ajustarea pretului se admite pentru toate componentele de formare a
pretului cu exceptia Pretului de baza (specific fiecarui furnizor). Modificarile se fac
in functie de reglementarile ANRE. Orice alte cheltuieli legate de piata de echilibrare
a energiei electrice, alte taxe si comisioane necesare indeplinirii contractului de
furnizare cad in sarcina exclusiva a furnizorului. Pretul propriu de livrare al energiei
active ramane ferm, indiferent de cantitatea de energie furnizate si nu se ajustează.
Tarifele si taxele reglementate ce concura la obtinerea pretului final se vor putea
modifica conform ordinelor ANRE, respectiv legislatia fiscala in vigoare, publicate
in MO si vor intra in vigoare la data stabilita de legiuitor. Orice modificare a acestora
prin modificarea legislatiei aplicabile (eliminare, completare, modificare valoare etc)
se va face prin încheierea de acte adiționale la contractul de furnizare.

 Modalităţi de plată şi penalităţi:
Achizitorul are obligația de a efectua plata catre furnizor in termen de 30 de zile
calendaristice de la data acceptarii situațiilor de plata de catre achizitor, insotite de factura
reprezentand contravaloarea produselor furnizate acceptate, cu conditia disponibilitatii
fondurilor. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in
special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea produselor furnizate care nu sunt in
litigiu va fi platita.

Întocmit,

Vodă Ana-Maria __________________

VERIFICAT ŞEF BIROU ACHIZIŢII  __________________

VIZAT DIRECTOR EXECUŢIE BUGETARĂ, _______________________
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Formular  1 - SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Operator economic
(denumirea/numele )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ............................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP din ....................., privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului ..............................................., (ziua/luna/anul)
(denumirea contractului de achiziţie publică)  ……………………………………………. noi
...............................………………………………….
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem  următoarele:

1. Documentul .............................…………………………………...... privind garanţia pentru
(tipul, seria/numărul, emitentul)

participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei;
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ...................
Cu stimă,

Ofertant
....................................
(semnătura autorizată)



Formular 2 – Model SOLICITARE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,
_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

In atentia; BIROULUI DE ACHIZITII PUBLICE

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă
adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire
la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

S.C.____________________
___________________________
(adresa, datele de identificare,nr. Tel. si fax)

………………………………………
(semnatura autorizată)



Formular 3 - Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Subsemnatul/Subsemnata___________________________, domiciliat/ă în ____________________,
telefon _________ născut/ă la data de în localitatea_________, Carte de identitate Seria________
Nr._________, emis la data de________, de către________________, în calitate de reprezentant
legal/persoana imputernicita al/a societății ________________, participant la achiziția
de____________________ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter
personal de către MUNICIPIUL TOPLITA. Acestea vor fi folosite în cadrul procesului de
achiziție___________________________________________. Datele nu vor fi prelucrate și publicate,
pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau
publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu,
statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris MUNICIPIUL TOPLITA.

Data completării  ___________

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură autorizată),



Formular 4 – Declarație privind partea/părțile din Propunerea Tehnică și Financiară care au
caracter confidențial

OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter

confidential

Titlul Contractului: ………………………..

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/
ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si  din propunerea
financiara:

a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul
comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce
atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la
informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității
contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii
economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele
confidențiale ale ofertelor.
2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile
documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea
tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4)
se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul
acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații
sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 " Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea
rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un
termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui



ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile din cadrul documentelor de
calificare, precum şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au fost
declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuală."
5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului
constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la
instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu
excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind,
fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea
acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește
secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice
mijloace de probă.
6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de
către ofertanți, în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale
din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1)  din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si  din propunerea financiara sunt
confidentiale sunt urmatoarele:
____________________________________________________________________________
Data ______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)



Formular 5 – Model accord de subcontractare

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

Art.1.  Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  (denumire
operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică
organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele
activitaţi ce se vor
subcontracta______________________________________________________________.
Art.3. Valoarea estimată a produselor ce se vor livra de subcontractantul _____________________ este
de _____% din valoarea totală a produselor ofertate.
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (serviciilor) este de ________ luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care
contractantul le are faţă de investitor conform
contractului_______________________________(denumire contract)
Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile
se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)

Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.



În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi
condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

Formular 6 – Angajament Terț susținător: experiența similară

ANGAJAMENT privind susţinerea privind experienta similara
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător privind
experienta similara), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod
ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele privind experienta similara in
domeniu necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia
conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi
autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii privind experienta similara, nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) urmatoarele resurse
necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică:

□ EXPERIENTA SIMILARA- anexind documentele solicitate in documentatia de atribuire

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să
răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de .....
(denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru
care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea
privind experienta similara conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea
contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea
conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să răspundem
pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în
angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem si garantam
faptul ca in cazul in care contractantul întâmpinam dificultati in executarea contractului, ne vom implica
direct pentru finalizarea contractului.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile din Legea nr.
98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a
anumitor obligaţii care decurg din susţinerea capacității tehnice acordată

Denumire
contract

Denumire
beneficiar

Obiectul
contractului

Proportia in
care contractul
a fost executat
de sustinator

Valoare
contract

Valoarea partii din
contract efectuata
de sustinator



.............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici).
Atasam prezentei : (se enumera dupa caz)

Data completării, Terţ susţinător, (semnătură autorizată)

Formular 7 – Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului

..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului
de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul
înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm,
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a
tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie
publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau
profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru
îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea
oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori
economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului
de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem
să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea
conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 din
Legea nr.98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către
noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată
.............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori
economici).

Data completării, Terţ susţinător,
........................... .....................



(semnătură autorizată)

Formular 8 – Formular de ofertă

Operator economic

......................................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către
....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, ....................................................
reprezentanţi ai ofertantului .............................................................. (denumirea/numele ofertantului) ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menționată, să
furnizăm ....................................................................(denumirea) pentru suma de
........................................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia
furnizării, la care se adaugă TVA în valoare de ............................ (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem furnizarea
cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să finalizăm furnizarea acestora în
conformitate cu graficul de furnizare anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în
cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere
şi cifre) respectiv până la data de .................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):
depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice
ofertă primită.



Data: .....................

...................................................... (nume, prenume şi semnătură), în calitate de

...................................................... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

Nr.
Crt.

Denumire Preț unitar fără TVA/ MWh

1. Prețul de bază
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[Ts]T]
6. Contribuția cogenerare de înaltă eficiență

7. Cost certificate verzi
8. Acciza comercială

Total general (lei fără TVA)
TVA

Total general (lei inclusiv TVA)

Data: .....................

...................................................... (nume, prenume şi semnătură), în calitate de

...................................................... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Formular 9 – Scrisoare de garanție bancară de bună execuție

BANCA
___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________,
(denumirea

contractului)
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de
achizitor, prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________
reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta insotita de o
declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea
prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a

garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va
obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)



Formular 10 – Scrisoare de garanție bancară pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică

BANCA
...................
(denumirea)

Către,
…………………………..

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................... (denumirea contractului de
achizitie publică), noi .............. (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ............................ (adresa
băncii), fată de ................................ (denumirea autoritătii contractante) să plătim suma de
...............................(în litere si în cifre), cu conditia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că
suma cerută de ea si datorată ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile următoare,
conform art. 37 alin.1 din H.G.  nr.395/2016:

a)ofertantul ..................................... (denumirea/numele) își retrage oferta în perioada de valabilitate a
acesteia conform art.37 alin.1 lit.a din H.G.  nr.395/2016;

b)oferta sa fiind stabilită câstigătoare, ofertantul ............................................. (denumirea/numele) nu a
constituit garantia de bună executie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de
achiziție publică;

c)oferta sa fiind stabilită câstigătoare, ofertantul ............................... (denumirea/numele) a refuzat să
semneze contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabilă până la data de ..................................

Parafată de Banca ............. (semnătură autorizată) în ziua ......... luna ......... anul ............



Formular 11 – Model Acord de Asociere

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal Legea nr.98/2016.

1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie
publică este:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va
efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:



4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul
acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________
(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele

specifice ale obiectului contractului/contractelor.



Anexa la Formular nr. 11

Nr. Inregistrare:……………….

Unitatea………………………..

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Noi, ...(denumirea completa a persoanei juridice ) ........., ......... (sediul) ................, cu Certificat de

înregistrare……………………….. in calitate de lider in asocierea cu…………………………………….,

(denumirea completa si datele de identificare ale asociatului), asiguram, garantăm şi declaram pe propria

răspundere, ca in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, pana la data semnarii contractului

privind achizitia ”FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ”, vom prezenta la solicitarea achizitorului,

acordul de asociere in forma legalizata . Legalizarea se va face de catre un notar public, conform legii

36/1995 actualizata, art 89 .

Operator economic,
…….........……………….

(semnătură  autorizată)





Formular 12 – Formular cadru de Propenere Tehnică

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economini): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume dacă este cazul]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume dacă este cazul]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume dacă este cazul]

Formular- cadru de Propunere Tehnică

IMPORTANT:

Conținutul acestui Formular-cadru de Propunere Tehnică va fi adaptat de către fiecare Ofertant, în funcție de specificul propriei Propuneri tehnice.

Acest Formular-cadru de Propunere Tehnică va fi utilizat ca punct de plecare/ ghid în elaborarea Propunerii Tehnice pentru produsele solicitate și
anume :”Furnizare Energie electrică„

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Datele de identificare ale ofertantului: [introduceți adresa, C.U.I. număr de înregistrare la registrul comerțului, e-mail]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul Contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei și orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

a. demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime;
b. obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire;
c. evidențierea  beneficiilor oferite Autorității Contractante].



Prezentarea de către Ofertant a unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele
minime stabilite poate atrage neconformitatea Ofertei.

[Toate informațiile prezentate de către Ofertanți în acest Formular reprezintă fundament pentru:

a. evaluarea Propunerii Tehnice - conform metodologiei stabilite în Documentația de Atribuire și în corelație cu cerințele minime stabilite în Caietul de
Sarcini;

b. aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite în Documentația de Atribuire.]

IMPORTANT :
Simpla copiere a cerințelor de către Ofertant, nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante din Caietul de Sarcini.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică pentru produsele solicitate: Furnizare energie electrică să cuprindă toate secțiunile/capitolele identificate
mai jos.

1. Rezumatul.
[Se recomandă ca rezumatul să fie de maximum 4 (patru) pagini.

Rezumatul trebuie:
a. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în

special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;
b. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere

Tehnică și cu luarea în considerare a tuturor cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini;

Rezumatul nu trebuie:
a. să fie utilizat pentru a transmite informații suplimentare care nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice
b. să fie utilizat pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în

conținutul Propunerii Tehnice.]

2. Modalitatea de îndeplinire a cerințelor privind produsele furnizate în raport cu prevederile cerințelor minime din Caietul de
Sarcini.

[Se vor prezenta produsele ofertate în raport cu solicitările din caietul de sarcini, sub forma unei matrice de corespondență (Solicitarea din caietul de
sarcini / Modalitatea de îndeplinire a cerinței).



Cerința minimă din Caietul de Sarcini Răspuns
DA/NU

Modalitatea de îndeplinire a cerinței

[În această coloană se transpun cerințele entității
contractante, menționate în caietul de sarcini]
A nu se modifica.
Atenție!
Dacă prin răspunsul la o solicitare de clarificări autoritatea
contractantă modifică o anumită cerință se va face observația
„Cerință modificată conform răspuns la solicitarea de
clarificări nr…../……..”

[Prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire a cerinței minime]

În această coloană se transpun cerințele specificațiilor
tehnice care reprezintă factori de evaluare

În cazul specificațiilor tehnice care reprezintă factori de evaluare, ofertantul
va indica clar și detaliat modul de îndeplinire și verificare a cerințelor
solicitate

Adăugați oricâte rânduri este necesar

3. Documentele prezentate în cadrul propunerii tehnice:

Propunerea tehnică are ___________pagini (ATENȚIE! Documentele din cuprinsul propunerii tehnice nu vor fi numerotate individual. Se va numerota
întreaga propunere tehnică ca fiind un singur document) și conține următoarele documente:

Nr. Crt. Denumirea documentului Pagina

Pg….. sau de la pg ….la pg….

Nume, prenume:…………….
Semnătura ……………………….. în calitate de ………………………………….., autorizat să semnez oferta pentru și în numele
………………………………………. (denumire ofertant)…………………………………..
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Clauzele contractuale obligatorii sunt cuprinse in propunerea de contract.
Se va atasa obligatoriu la oferta si propunerea de contract a ofertantului, completata corespunzator, cel putin cu
datele despre operatorul economic, precum si cu numele persoanelor care vor semna contractul din partea
ofertantului.
Ofertantul va prezenta varianta sa de contract, intocmita pe baza propunerii de contract a autoritatii
contractante, cu respectarea clauzelor contractuale obligatorii. Acestea nu pot fi modificate.
Varianta finala a contractului se va definitiva dupa incheierea contractului, de comun acord.

PROPUNEREA DE CONTRACT A AUTORITATII CONTRACTANTE
Contract de furnizare
Nr.  ________ din _____________

1. PreambulIn temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, s-a incheiat prezentul contract defurnizare, intre:

MUNICIPIUL TOPLIŢA, adresa/sediu TOPLIŢA, str.N.BALCESCU, nr. 14, jud. Harghita, telefon0266/341772, fax 0266/341772, cod fiscal 4245178, cod IBAN RO71TREZ3545004XXX000018,deschis la Trezoreria Topliţa, reprezentate prin ing. Olariu Dumitru – Primar, in calitate de
achizitor, pe de o parte
si
S.C. ______________________ S.R.L., adresa/sediu,____________________, cod postal ______________, telefon______________, fax ___________ numar de inmatriculare J___/______/________, cod fiscal ______________, conttrezorerie RO___TREZ___________________ deschis la Trezoreria ________________, reprezentata prin
_______________ – Director, in calitate de furnizor, pe de alta parte,
2. Definitii2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.
achizitor si  furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentruindeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prinprocesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta unprodus nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sauprin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta denationalitatea furnizorului.
destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
termenii comerciali - de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – CameraInternationala de Comert (CIC).
forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sauvinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibilaexecutarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute caurmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu esteconsiderat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitatede executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vorinclude forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu sespecifica in mod diferit.
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Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului4.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze Energie electrica, conformspecificatiilor din oferta tehnica si caietul de sarcini cantitatea de 960 MWH.4.2. Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit inprezentul contract.
5. Pretul contractului5.1.  Pretul unitar al elergiei electrice este de:_______ lei fara TVA/MWh,5.2. Valoarea contractului, stabilit in baza preturilor unitare valabile la data ofertei este de____________________ lei fara TVA/MWh.
6. Durata contractului6.1. Durata prezentului contract este de 12 luni.
7. Executarea contractului7.1. Executarea contractului incepe o dată cu semnarea lui de ambele parţi.
8. Documentele contractului8.1. Documentele contractului sunt:
 documentatia de atribuire (caiet sarcini, fisa de date a achizitiei)
 anexe la contract :
 acte aditionale la contract

9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul la standardele si sau performantele prezentate inpropunerea tehnica.
9.2. Furnizorul se obliga prin contract sa asigure consumatorului puterea si energia electrica intermenii contractati si in conformitate cu standardul de performanta;
9.3. Furnizorul, prin contract se oblige sa asigure atat cantitatea de energie electrica solicitata deconsumator  cat si serviciul de transport, distributie.
9.4. In cazul furnizarii energiei electrice neconforme, care ar determina distrugerea sau avariereaunor instalatii, echipamente electrice, electronice, electrocasnice, echipamente IT, utilaje, etc.,furnizorul va suporta contravaloarea reparatiilor sau inlocuirea acestora in termen de 60 zile de laproducerea pagubelor;
9.5. Furnizorul se obliga sa asigure, prin intermediul operatorilor de masura si distributie:- evidenta cantitatii energiei electrice vandute;- gestiunea grupurilor de masurare;- instalarea, verificarea, intretinerea, repararea si inlocuirea grupurilor de masura;- comunicarea prealabila cu minim 24 de ore a intreruperilor programate;- confirmarea de catre o persoana autorizata a furnizorului a oricarori ntreruperi;- existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice, fiecare reclamatie fiind inregistrata,reclamantul primind numar de inregistrare;
9.6. Furnizorul este obligat sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate deconsumator si sa raspunda prompt tuturor reclamatiilor si sesizarilor acestuia;-sa ia masuri in cel mai scurt timp pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenitela instalatiile de distributie si transport;-furnizorul de comun acord cu consumatorul, vor stabili datele si duratele reviziilor programate;- beneficiarul poate aplica penalitati in cazul in care energia nu este livrata conform parametrilorcontractuali si /sau in cazul intreruperilor in furnizare mai mari decat cele prevazute in avizulenergetic si in conventia de exploatare;- echilibrarea si eliminarea fluctuatiilor de putere revin in sarcina furnizorului, asfel incat sa nuproduca prejudiciu consumatorului;- posibilitatea neutralizarii in totalitatea sau depasirea cantitatii de energie electrica contractatafara a pretinde plata de daune interese sau diferente de tarif;
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9.7. In cazul in care furnizorul nu-si mai poate indeplini obligatiile asumate prin contractul defurnizare (pret sau alte facilitati) sau isi pierde licenta de furnizare, atunci furnizorul va asiguraconsumatorul cu energie electrica la pretul stabilit prin contract, indiferent de la care furnizor;
9.8. Sa asigure consumatorului:- asistenta prin intermediul birourilor specializate;- servicii online pentru gestionarea relatiei furnizor-consumator- servicii suplimentare prin ghiseu virtual asociat fiecarui client;- schimbarea, montarea si procurarea grupurilor de masurare /contoarelor.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. Contravaloarea energiei electrice consumate se achita in baza facturii emise de furnizor siinregistrata in evidenta consumatorului, in termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
10.2. Factura se va emite in perioada stabilita de comun acord cu consumatorul, va cuprindecontravaloarea consumului realizat in luna precedenta, la pretul stabilit in baza procedurii;
10.3. Factura pentru energia consumata se va emite lunar si va fi aferenta consumului efectivcontorizat, fara factura de avans si fara garantii. Furnizorul va transmite factura prin curierdesemnat la sediul consumatorului, pentru inregistrarea in evidenta si decontarea acesteia.
10.4. Termenul de plata al facturii se calculeaza de la data la care aceasta ajunge la consumator .
10.5. Achizitorul se obligã sã plateascã pretul cãtre furnizor în perioada 24 – ultima zi lucratoare afiecarei luni.
10.6. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit la art 10.1 atunci furnizorul aredreptul de a sista furnizarea si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelulcorespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile,furnizorul va relua furnizarea in cel mai scurt timp posibil.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiileasumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cotaprocentuala din valoarea furnizarii nelivrate de 0,01% /zi intarziere.
11.2. In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termenul stabilit la art 10.1, atunciacestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala dinplata neefectuata de 0,01% / zi intarziere.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in modculpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de apretinde plata de daune-interese.
11.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresatafurnizorului, fara nici o compensatie, daca impotriva acestuia a fost initiata procedura insolventei,cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubirepentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoarepentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului in cuantum de10% din valoarea fara TVA a contractului, prin virament bancar sau prin  scrisoare de garantiebancara, în cuantum de ____________________ lei, pentru intreaga perioada de valabilitate acontractului.
12.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul afacut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limitaprejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau executănecorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţiiasupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului,precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
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12.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 15 zile de laîndeplinirea obligaţiilor asumate.
13. Ajustarea pretului contractului
13.1. Pretul se poate ajusta in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 privindachizitiile publice si prevederile art.28 din HG nr.395/2016. Ajustarea pretului se admite pentrutoate componentele de formare a pretului cu exceptia Pretului de baza (specific fiecarui furnizor).Modificarile se fac in functie de reglementarile ANRE. Orice alte cheltuieli legate de piata deechilibrare a energiei electrice, alte taxe si comisioane necesare indeplinirii contractului defurnizare cad in sarcina exclusiva a furnizorului.
13.2. Pretul propriu de livrare al energiei active ramane ferm, indiferent de cantitatea de energiefurnizate si nu se ajusteaja.
13.3. Tarifele si taxele reglementate ce concura la obtinerea pretului final se vor putea modificaconform ordinelor ANRE, respectiv legislatia fiscala in vigoare, publicate in MO si vor intra invigoare la data stabilita de legiuitor. Orice modificare a acestora prin modificarea legislatieiaplicabile (eliminare, completare, modificare valoare etc) se va face prin incheierea de acteaditionale la contractul de furnizare.
14. Amendamente
14.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificareaclauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeazainteresele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheieriicontractului.
15. Cesiunea
15.1. Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara saobtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. Cesiunea este permisa doar creantelor nascutedin prezentul contract.
15.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alteobligatii asumate prin contract.
16. Forta majora
16.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
16.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prinprezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
16.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara aprejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie invederea limitarii consecintelor.
16.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentuluicontract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
17. Modalități de încetare a contractului
17.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti dadreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune-interese.
17.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, in cel mult 30de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractuluisi care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractuluirespectiv ar fi contrara interesului public.
17.3 Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contractindeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
17.4 Autoritatea contractantă are dreptul denunțării unilaterale în cazul unor decizii ale Curții deJustiție a Uniunii Europene.



5

17.5. În cazul în care contractantul se află la momentul atribuirii contractului, în una dintresituațiile prevăzute la art.164-167 din legea 98/2016, autoritatea contractantă are dreptuldenunțării unilaterale.
18. Solutionarea litigiilor
18.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, printratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cuindeplinirea contractului.
18.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sarezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutionezede catre instantele judecatoresti din Romania.
19. Limba care guverneaza contractul
19.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
20. Comunicari
20.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contrcat, trebuie sa fietransmisa in scris.
20.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentulprimirii.
20.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin: telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditiaconfirmarii in scris a primirii comunicarii.
21. Legea aplicabila contractului
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.Partile au inteles sa incheie azi _____________________ prezentul contract in doua exemplare, cate unulpentru fiecare parte.

ACHIZITOR, FURNIZOR,
Municipiul Toplița SC______________________SRL/SA

ADMINISTRATOR
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