
Energie electrică necesară pentru acoperirea consumului servicilor interne și a sediilor 
administrative ale CNTEE TRANSELECTRICA SA 
 
 
CĂTRE TOȚI PARTICIPANȚII LA PIAȚĂ INTERESAȚI 

 

Entitatea contractantă: CNTEE Transelectrica SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în 

București, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr.33, sector 1,, București, punct de lucru Strada Olteni 2-4, 

sector 3, Bucuresti, telefon +4021.3035611, fax +4021.3035610, e-mail: office@transelectrica.ro,  vă 

invită să transmiteți propunerea de ofertă pentru următoarea achiziție: 

1) Obiectul contractului: furnizarea de “Energie electrică necesară pentru acoperirea consumului 

serviciilor interne din statiile electrice și a sediilor administrative ale CNTEE Transelectrica SA”.  

2) Descriere Contract: Livrarea de energie electrică se face la punctele de consum ale consumatorului 

eligibil CNTEE Transelectrica SA. 

Cantitate estimată: 5 MW bandă, respective 43.800 MWh 

Furnizorul de energie electrică cu care se va încheia contractul va avea următoarele obligații principale: 

a) să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia pe 

întreaga perioadă de derulare a contractului; 

b) să asigure Consumatorului energia electrică în termenii prezentului contract şi în limitele 

reglementărilor în vigoare şi ale prevederilor contractelor de transport; 

c) să anunţe Consumatorul despre întreruperile în livrarea energiei electrice convenite anterior 

între Furnizor şi Operatorul de Transport; 

d) să prezinte contractul de transport a energiei electrice spre însuşire şi respectare 

Consumatorului prin încheierea unui protocol; 

e) să constituie o garanție de buna execuție a Contractului având o valabilitate care să 

depășească cu 20 (douăzeci) zile data de încheiere fizică a livrării de energie electrică, în 

cuantum de 7% din prețul contractului, fără TVA 

 

3) Modul de prezentare al ofertei: 

Ofertele de preț vor fi exprimate în lei, cu două zecimale. 

Prețul unitar ofertat (lei/MWh), Pu, respectiv, Preț energie  

Prețul de contract se va determina în baza Pu și a taxelor și tarifelor reglementate de către Autoritatea 

Competenta. 

4) Condiții referitoare la contract: 

Contract de furnizare energie electrică încheiat între CNTEE Transelectrica SA în calitate de 

Cumpărător și operatorul economic selectat, în calitate de Furnizor . 

Durata Contractului: 12 luni (01.01.2022-31.12.2022) 

5) Ofertele vor fi transmise până la data 09.11.2021, prin e-mail, către Rodica BÂRSĂNESCU 

rodica.barsanescu@transelectrica.ro  și Luminița ELEFTERESCU luminita.elefterescu@transelectrica.ro  

mailto:office@transelectrica.ro


6) Propunerea de contract, respectiv condiții de contractare / clauze contractuale, lista punctelor de 

consum, cantitățile de energie electrică estimate lunar, poate fi solicitată de fiecare operator economic 

(furnizor de energie electrică) interesat, la adresa de mail comercial.transport@transelectrica.ro 

În cazul în care un ofertant nu acceptă anumite clauze contractuale sau adaugă clauze care sunt în mod 

evident dezavantajoase pentru Cumpărător, acesta din urmă își rezervă dreptul să refuze oferta în 

cauză și va lua în considerare oferta clasată pe locul următor. 

7) Criteriul de evaluare și clasificare aplicabil ofertelor: Cel mai mic preț. 

8) Valabilitate ofertă: 3 zile de la data limită de depunere. 

9) Informații suplimentare și/sau clarificări pot fi solicitate de la: Rodica BÂRSĂNESCU, 021 3035601 

mobil 0725316610; rodica.barsanescu@transelectrica.ro și/sau de la Luminița ELEFTERESCU 

luminita.elefterescu@transelectrica.ro. 


