
    

Coordonator Direcţia Studiouri Centrale
Liviu Nicolescu

Caiet de sarcini 
pentru demararea procedurii de achiziţie energie electrică. 

Prezentul caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

Propunerea  tehnică  trebuie  să  îndeplinească  cerinţele  şi  condiţiile  din  caietul  de  sarcini,
acestea  fiind  considerate  minime  şi  obligatorii.  Prin  urmare,  în  situaţia  nerespectării  acestor
cerinţe şi condiţii, oferta este considerată neconformă.

SRTV ca autoritatea contractantă, intenţionează încheierea unui contract pentru furnizarea de
energie electrică la urmatoarele puncte de consum:

1. Sediul central din București str. Calea Dorobanților nr. 191 
2. Sediul din Bucureşti str. Moliere
3. Sediul din Bucureşti str. Dr. Felix 
4. Sediul din Comuna Jilava str. Sabarului 
5. Studioul teritorial Cluj
6. Studioul teritorial Iaşi
7. Studioul teritorial Târgu Mureş
8. Studioul teritorial Craiova
Durata contractului este de 12 luni.
Criteriul de atribuire a contractului îl reprezintă cel mai scazut pentru energie activă cu toate

cheltuielile incluse atat pentru medie tensiune cât şi pentru joasă tensiune.
Pe  durata  desfăşurării  contractului  cantitatea  de  energie  electrică  consumată,  pe  fiecare

locaţie,  poate  să  varieze  atât  în  sensul  creşterii  câtșşi  în  sensul  scăderii  catităţii  de  energie
electrică consumată cu +/-50%. Valorile din următorul tabel reprezintă consumuri istorice/an. 

  
Sediul  Central  din  Calea
Dorobanţilor nr. 191.

MT 6842 MW

Studioul teritorial Târgu Mureş MT284736KW
TOTAL 291578 KW
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Sediul din str. Moliere
JT 66395 KW

Audobaza din str. Dr. Felix
Arhiva de benzi din Jilava JT 20956 KW
Studioul teritorial Cluj (şcoală) JT 15840 KW
Studioul teritorial Iaşi JT155048KW
Studioul teritorial Craiova JT 57376 KW

TOTAL 315615 KW

PROPUNEREA TEHNICĂ
 
Autoritatea  contractantă  impune  următoarele  cerinţe  ca  fiind  minimale  şi  obligatorii.  În

cadrul propunerii tehnice ofertanţi trebuie să prezinte şi să detalize oferta prezentată având în
vedere urmatoarele cerinţe minime şi obligatorii formulate de către Autoritatea contractantă. 

a. Să menţină preţul de furnizare pe toată perioada de derulare a contractului de furnizare; 
b. Să deţină şi să prezinte Licenţă de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile

acesteia privind furnizarea energiei electrice către Autoritatea contractantă
c. Să asigure Autorităţii contractante cantităţile de energie electrică în termenii prezentului

caiet  de  sarcini  şi  în  conformitate  cu  cerinţele  Standardului  de  performanţă  privind
serviciul  de  furnizare  a  energiei  electrice  aprobat  de  A.N.R.E.  prin  Ordinul  nr.
1/07.01.2010, cât şi cerinţele standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a
energiei  electrice,  precum  şi  în  conformitate  cu  orice  alte  normative,  standarde  şi
prevederi aplicabile

d. În cazul unor defecţiuni în instalaţiile de utilizare ale consumatorului (inclusiv instalatia
de medie tensiune interioara, acolo unde este cazul) să ia toate măsurile necesare pentru
întreruperea furnizării energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a
consumatorului de instalaţia de alimentare, pentru a nu produce perturbări în SEN

e. Să respecte standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice
f. Să  analizeze  si  să  raspundă  la  sesizările  Autorității  contractante  în  termen  de  3  zile

lucrătoare de la data înregistrării acestora 
g. Să asigure următoarele:

a. evidenţa cantităţii energiei electrice vândute 
b. gestiunea grupurilor de măsurare 
c. instalarea, verificarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea grupurilor de măsură
d. existenţa unui centru de preluare a reclamaţiilor telefonice sau a unei persoane,

disponibile  24/24  ore  7  zile/săptămână.  Fiecare  reclamaţie  fiind  înregistrată,
reclamantul primind numărul de înregistrare

h. Să propună modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau
ale anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi sau atunci când consideră necesară
detalierea,  completarea  sau  introducerea  unor  cauze  noi  conform prevederilor  legale
aplicabile

i. Să factureze Autorităţii contractante energia electrică în condiţiile din contract
j. Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de Autoritatea contractantă şi

să răspundă tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise a acesteia;
k. Să recupereze la cererea justificată a Autorității contractante, despăgubirile rezultate în

urma producerii  de daune materiale  din culpa operatorului  de transport  şi  sistem sau
operatorul de distribuţie după caz 

l. Să  anunţe  Autoritatea  contractantă,  cu  minim  3  zile  lucrătoare  înainte,  despre
întreruperile programate în furnizarea energiei electrice. Autoritatea contractantă poate
schimba data întreruperilor progranate propusă de furnizor cu pâna la 48h. 

m. Să  asigure  continuitatea  în  alimentare,  respectând  durata  maximă  de  restabilire  a
alimentării în cazul întreruperilor accidentale
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n. Să asigure în punctul de delimitare parametri de calitate, respectiv frecvenţa şi tensiunea
la valorile nominale, cu abaterile prevăzute de standardele în vigoare 

o. Să verifice şi să asigure funcţionarea corectă a echipamentelor de măsurare a energiei
electrice conform reglementărilor legale în vigoare.  

p. Să  suporte  costul  remedierii  defecţiunilor  produse  în  instalaţiile  şi  echipamentele
Autorităţii  contractante  din  vina  dovedită  a  Furnizorului,  a  contravalorii  justificate  a
pagubelor produse Autorităţii contractante 

q. Să  furnizeze  gratuit  Autorităţii  contractante  informaţii  periodice  privind  istoricul
consumului. 

FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Se va emite o singura factură, lunar, pentru fiecare locaţie în parte în perioada 01-05, pentru

cantitatea totală de energie electrică consumată în luna anterioară. Cantitatea de energie electrică
consumată se determinată potrivit proceselor verbale de citire a contoarelor, întocmite în două
exemplare şi semnate de reprezentanţii părţilor.

Facturile vor fi transmise în format tipărit (prin curier/poştă la sediul autorităţii contractante)
şi în format electronic în ziua emiterii (la o adresă de poştă electronică menţionată în contract).
Data scadentă a facturilor va începe de la primirea facturii în format tipărit. 

Plata facturilor cu energia consumată se face în lei, cu ordin de plată în contul furnizorului, în
termen de 60 de zile de la data la care factura a ajuns la sediul beneficiarului.

PROPUNEREA FINANCIARĂ 
Propunerea financiară trebuie să includă preţul ofertat exprimat în lei fără TVA conform tabel

.
Evaluarea propunerilor  financiare se  raportează  la  valoarea cea  mai  mică  ofertată  pentru

energia activă.  
Nu se acceptă oferte care conţin preţuri condiţionate.
Nu se acceptă oferte alternative.
Costurile conexe achiziţiei de energie electrică (transportului şi distribuţiei energiei electrice,

certificatele verzi, energie reactivă) rămân cele reglementate de ANRE (Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei) şi se vor regăsi în următorul tabel. 

Preţ de ofertă [lei/MWh] fără TVA

preţ energie electrică activa

ALTE CHELTUIELI Joasa Tensiune Medie Tensiune

- tarife reglementate transport [lei/MWh]  TG

[lei/MWh]  TL

- tarife reglementate 
distribuţie

[lei/MWh]

- servicii de sistem [lei/MWh]

- cogenerare [lei/MWh]

- certificate verzi [lei/MWh]

- acciza [lei/MWh]

3  4



Coordonator Departament Tehnico-Administrativ
HORIA CAZAN

Coordonator  Serviciu Energo-Tehnologic
Bădulescu Marius
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