INSPECŢIA MUNCII

Nr. 02/24/CAP/12.04.2021

Aprob,
Dantes Nicolae BRATU
Inspector General de Stat

ANUNT
Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr 14, sector 2, in calitate de
autoritate contractanta, organizeaza o achizitie directa pentru energie electrica – consum
propriu, in conformitate cu prevederile art. 7, alin (5) din Legea nr 98/2016 privind achizitiile
publice si ale art. 43-45 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publice /acordulcadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, achizitie ce se va finaliza cu incheierea
unui contract de furnizare.

1. Obiectul achizitiei: energie electrica de joasa tensiune pentru doua puncte de consum ale
autoritatii contractante, conform caietului de sarcini anexat.
Cod CPV: 09310000-5 Electricitate
2. Durata contractului :
de la data estimata de incepere a contractului, respectiv
01.05.2021, pana la data de 31.12.2021, cu optiunea prelungirii pe perioada 01.01.202230.04.2022, conform prevederilor art. 165 din HG 395/2016.
3. Cantitatea de energie estimata: 156 MWh pentru perioada 01.05.2021-31.12.2021 si 65
MWh pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022.
4. Valoarea estimata a contractului: 81326 lei (fara TVA) pentru consumul estimat pana la
data de 31.12.2021; pentru perioada de suplimentare a contractului in perioada
01.01.2022-30.04.2022, valoarea estimata este de 33.886 lei(fara TVA).
Tarifele fixe, reglementate, ce intra in componenta pretului si pe care autoritatea
contractanta le-a avut in vedere la determinarea valorii estimate a achizitiei, sunt: tarif de
distributie – 157,18 lei, tarif de transport – 10,82 lei, tarif de sistem – 19,22 lei.
5. Sursa de finantare : bugetul de stat.
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
7.

Modul de prezentare a ofertei: ofertele vor contine propunerea tehnica si propunerea
financiara elaborate pe baza caietului de sarcini anexat. Ofertele care nu indeplinesc
cerintele cuprinse in caietul de sarcini, care sunt incomplete sau a caror valoare
depaseste valoarea estimata a contractului, vor fi respinse.
Pretul ofertei este ferm, nu se accepta actualizarea pretului.
Limba de redactare a ofertei: romana

8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertei.
9. Modul de transmitere a ofertelor:
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-

la adresa autoritatii contractante amintita mai sus, cu adresa de inaintare sau,

-

la adresa de e-mail :Cristian.tache @inspectiamuncii.ro sau

-

postare in catalogul de produse si servicii disponibil in SEAP, la adresa
www.e-licitatie.ro si confirmarea postarii la adresa de email de mai sus.

10. Data limita pentru depunerea ofertelor : 19.04.2021, ora 12.00 . Ofertele depuse dupa
aceasta data nu se iau in considerare.
11. Informatii suplimentare pot fi solicitate de la dl Cristian Tache, telefon 0755 037377, email : cristian.tache@inspectiamuncii.ro.

Anisoara ALEXANDRESCU,
Director
Direcția Economică

Cristian TACHE
Întocmit
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CAIET DE SARCINI
Prezentul caiet de sarcini constituie parte integranta din documentatia de atribuire a
contractului de achizitie publica a energiei electrice pentru activitatea proprie - consum de zi
a Inspectiei Muncii, in calitate de autoritate contractanta si pentru Revista Obiectiv, institutie
aflata in subordinea Inspectiai Muncii.
I.

Scopul si obiectul caietului de sarcini

Scopul prezentului caiet de sarcini este de a asigura operatorilor economici o informare
completa, corecta si precisa cu privire la necesitatea autoritatii contractante si cerintele
autoritatii contractante pentru atribuirea contractului de achizitie publica a energiei
electrice.
Ofertantii vor elabora oferta pentru achizitia de energie electrica tinand cont de cerintele
formulate de catre autoritatea contractanta in prezentul caiet de sarcini.
Cerintele cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt minime si au caracter obligatoriu. Prin
urmare, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini,
nu va fi luata in considerare decat in masura in care asigura un nivel calitativ superior
cerintelor minime prevazute in prezentul caiet de sarcini.
Prezentul caiet de sarcini constituie anexa la contractul de furnizare a energiei electrice.
II.

Descrierea punctelor de consum pentru care se va livra energia electrica

Denumirea sediului

INSPECTIA MUNCII

REVISTA OBIECTIV

Str. Matei Voievod nr.14
sector 2

Str. Ion Cornea nr.7B
sector 5

360.0/391.3

7.5/8.15
6.0/6.52

Nivel tensiune punct de
racordare (kV)

0.4

0.4
0.23

Nivel
tensiune
masurare ( kV)

0.4

0.4
0.23

Trifazat – joasa tensiune

Trifazat – joasa tensiune
Monofazat – joasa tensiune

Adresa sediului
Putere aprobata (kW/kVA)

punc

Instalatia de racordare

III.

Cerinte

A. Cerinte privind cantitatea ce se va livra si perioada de livrare
Cantitatea de energie electrica lunara, estimata, necesara desfasurarii activitatii autoritatii
contractante in conditii normale, este dupa cum urmeaza:
NR.
Crt.

CONSUM LUNAR ESTIMAT
PERIOADA
CONSUM

DE

Inspectia Muncii
loc de consum:
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Revista Obiectiv
loc de consum:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mai 2020
Iunie 2020
Iulie 2020
August 2020
Septembrie 2020
Octombrie 2020
Noiembrie 2020
Decembrie 2020
Ianuarie 2021
Februarie 2021
Martie 2021
Aprilie 2021
Total
consum
estimat 12 luni

Str. Matei Voievod, Nr 14,
sector 2, Bucuresti
15 MWh
21 MWh
24 MWh
25 MWh
18 MWh
16 MWh
18 MWh
19 MWh
20 MWh
15 MWh
15 MWh
15 MWh
221 MWh

Str. Ion Cornea, Nr 7B,
sector 5, Bucuresti
0.20 MWh
0.20 MWh
0.20 MWh
0.20 MWh
0.20 MWh
0.20 MWh
0.20 MWh
0.20 MWh
0.20 MWh
0.20 MWh
0.20MWh
0.20 MWh
2.40 MWh

Furnizorul se obliga sa asigure cantitatea de energie electrica reala consumata de catre
autoritatea contractanta, aceasta putand fi mai mica sau mai mare fata de consumul estimat,
fara a emite pretentii pentru abaterea de la consumul estimat si fara a limita consumul
autoritatii contractante.
Furnizarea energiei electrice se va face astfel: pentru perioada 01.05.2021 – 31.12.2021, in
baza contractului de achizitie publica incheiat initial, iar pentru perioada 01.01.202230.04.2022 in baza actului aditional de prelungire a contractului, in conformitate cu
prevederile art 165 din HG 395/2016.
B. Cerinte privind conformitatea
1. Ofertantul trebuie să detina licenţa de furnizare a energiei electrice emisa de
Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) valabilă la data semnarii
contractului si sa respecte prevederile acesteia. Valabilitatea licentei se va asigura pe
toata perioada de derulare a contractului. În cazul în care licenţa de furnizare expiră
în perioada de derulare a contractului, ofertantul desemnat câştigător are obligaţia de
a prezenta autorităţii contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării
acesteia, noua licenţa de furnizare. În scopul verificării cerintei, furnizorul va prezenta
copie “conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de persoana împuternicită să
semneze oferta, după Licenţa pentru furnizarea energiei electrice emisă de Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
2. Ofertantul se obliga sa intermedieze relatia dintre autoritatea contractanta si
operatorul de distributie, operatorul de transport si operatorul de sistem, incheind cu
acestia contractele aferente serviciilor de distributie, de transport si de sistem,
conform deciziilor şi ordinelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei.

C. Cerinte privind calitatea
1. Ofertantul se obliga sa furnizeze autoritatii contractante energia electrica in conditii de
calitate, cu respectarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a
energiei electrice, emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Energia electrică furnizată trebuie să îndeplinească atât cerinţele standardului de
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performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice cat si cele ale standardului
de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energie electrice în vigoare.
3. Ofertantul se obliga sa asigure continuitate in alimentarea cu energie electrica in
limitele nivelului de siguranta, respectand durata maxima de restabilire a alimentarii
in cazul intreruperii accidentale, conform Standardului de performanţă pentru
serviciul de furnizare a energiei electrice .
4. Ofertantul se obliga sa asigure in punctul de delimitare parametrii de calitate,
respectiv frecventa si tensiunea la valorile nominale, cu abaterile prevazute de
reglementarile in vigoare, conform Standardului de performanţă pentru serviciul de
furnizare a energiei electrice .
5. Ofertantul se obliga sa asigure gradul de siguranta in punctul de delimitare, in cazul
intreruperilor accidentale a cailor de alimentare conform cu Avizul tehnic de racordare
si/sau in Conventia de exploatare incheiata cu distribuitorul.
6. Ofertantul va asigura masurarea energiei electrice consumate in conformitate cu Codul
de masurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2015, cu
modificarile ulterioare.
7. Ofertantul se obliga sa verifice si sa asigure functionarea corecta a echipamentelor de
masurare a energiei electrice, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, sa
reconsidere marimile de reglaj ale protectiilor din instalatiile de distributie/transport,
la cererea justificata a consumatorului;
8. Ofertantul se obliga sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate ale
echipamentelor si instalatiilor de distributie/ transport, conform prescriptiilor
energetice in vigoare;
9. Ofertantul se obliga sa anunte consumatorul, cu minim 3 zile lucratoare inainte, despre
intreruperile programate in furnizarea energiei electrice sau eventualele revizii
planificate;
10. Ofertantul se obliga, in cazul unor defectiuni in instalatia de utilizare a
consumatorului, sa ia masuri, la cererea acestuia, de intrerupere a furnizarii energiei
electrice si de separare vizibila a instalatiei de utilizare fata de instalatia de
alimentare;
11. Ofertantul se obliga sa nu deterioreze bunurile consumatorului si sa readuca partile de
constructii legal executate, apartinand consumatorului la starea lor functionala, daca
au fost deteriorate din vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea
calitatii in constructii;
12. Ofertantul se obliga sa acorde despagubiri pentru daunele provocate consumatorului,
ca urmare a intreruperilor in alimentarea cu energie, survenite din culpa furnizorului;
13. Ofertantul se obliga sa suporte costul remedierilor defectiunilor produse in instalatiile
si echipamentele consumatorului din vina dovedita a furnizorului,
14. Ofertantul se obliga sa furnizeze gratuit consumatorului informatii periodice privind
istoricul consumului;
15. Ofertantul se obliga sa asigure o comunicare eficienta cu autoritatea contractanta
numind o persoana responsabila cu derularea contractului si punand la dispozitia
autoritatii contractante datele de contact ale acesteia, precum si un serviciu de callcenter pentru sesizari si reclamatii.
16. Ofertantul se obliga sa raspunda la sesizari si reclamatii in termen de 3 zile lucratoare
de la data primirii acestora.
17. Ofertantul se obliga sa citeasca lunar contoarele de masurare a energiei electrice in
cele doua locatii ale autoritatii contractante.
18. Ofertantul se obliga sa factureze lunar energia electrica furnizata, pe baza
consumurilor inregistrate pe contoarele de masurare a energiei electrice, separat
pentru fiecare din cele doua puncte de consum ale autoritatii contractante. Facturile
vor contine informatii detaliate si clare referitoare la: cantitatea de energie electrica
consumata pornind de la indexul contorului, pretul si temeiul legal al fiecarui element
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component al pretului, valoarea fiecarui element component al pretului in functie de
consumul inregistrat si valoarea totala.
19. Ofertantul se obliga sa nu factureze consumuri prezumate sau alte garantii de
consum.
20. Ofertantul va acorda un termen scadent pentru plata facturilor privind consumul de
energie electrica de 30 zile calendaristice de la data emiterii acestora de catre
beneficiar.
IV.

Cerinte privind pretul ofertei

Oferta va cuprinde pretul unitar al energiei electrice exprimat in lei/MWh, fara TVA, cu
detalierea pe elemente componente, dupa cum urmeaza :
1.Tariful de baza al ofertantului pentru energia activa - este fix, garantat, ferm si
nemodificabil pe toata perioada contractului, inclusiv pe perioada de prelungire a acestuia,
indiferent de cantitatea de energie electrica consumata efectiv.
2.Tarife reglementate, cu specificarea temeiului legal pentru fiecare, dupa cum urmeaza :
Tariful pentru serviciu de distributie,
Tariful pentru serviciu de transport,
Tariful pentru servicii de sistem,
3.Componentele reglementate, cu precizarea temeiului legal pentru fiecare, dupa cum
urmeaza:
Pretul energiei reactive
Tarif contributia pentru cogenerare,
Tarif certificate verzi,
Tarif accize.
Se vor putea ajusta doar tarifele pentru serviciile de transport, de sistem, tarifele de
distribuţie a energiei electrice, precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea
competentă, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi,
conform reglementărilor în vigoare la data facturarii.
Energia electrică reactivă inductivă/capacitivă se plăteşte conform prevederilor legale în
vigoare la data facturării. Modificarea tarifului pentru energia reactivă se poate face numai
prin ordine emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Orice alte cheltuieli legate de piaţa de echilibrarea a energiei electrice, alte taxe şi comisioane
necesare îndeplinirii contractului de furnizare, cad în sarcina exclusivă a furnizorului.
V.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI

Autoritatea contractanta atribuie contractul de furnizare energie electrica ofertantului care a
depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, stabilita pe baza criteriului
de atribuire – pretul cel mai scazut.

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti
Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro

INSPECŢIA MUNCII

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti
Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro

