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La solicitarea operatorilor economici, autoritatea contractanta formuleaza urmatoarele
clarificari:
REF. CAIET DE SARCINI:
Intrebare 1:
5.2
Obligatii tehnice
e) Furnizorul isi asuma riscurile in cazul intreruperii alimentarii cu gaze naturale din culpa Iui,
a operatorului de transport sau a operatorului de distributie, platind daune-interese, conform
prevederilor legale.
Solicitare: Va solicitam sa aveti in vedere faptul ca furnizorul va acorda despagubiri
numai pentru paqubele dovedite produse in instalatia de furnizare gaze naturale,
conform legislatiei aplicabile in vigoare.
Raspuns 1:
Se mentin prevederile din caietul de sarcini *i se subintelege cä despagubirile se vor
acorda doar pentru pagubele dovedite produse in instalatia de furnizare gaze naturale.
intrebare 2:
i) Modificarea sistemului de gaze naturale din cadrul autoritatii contractante, respectiv
suplimentarea contractului cu noi puncte de consum sau diminuarea acestuia In cazul
renuntarii Ia unele puncte de consum, se va face prin modificarea Anexei nr.1 Ia Caietul de
sarcini, cu Incheierea unui act aditional.
Solicitare: Va solicitam sa pveri In vedere faptul ca prezenta licitafie se refers doar la
obligatia fumizaril cantitatii de gaze naturale mentioned In documentatia de atribuire,
jar adau_garea unor puncte noi de consum se poate realiza avand in vedere pretul
gazului la momentul acela i disponibilitatea fumizorului.
Este necesar acordul furn(zorului intrucat cantitatea Si pretul gazelor naturale sunt
stipulate In contractul de vanzare-cumparare gaze naturale, iarpentru adaugarea unor
puncte noi de consum furnizorul trebuie sa-11 dea acordul: dace are achizitionata
cantitatea solicitata fi dacO poate mentine prepl pentru noua cantitate. Furnizorul
este obligat doar pentru cantitatea stipulate In contract la pretul mentionat in contract,
nu fi pentru posibile cantitati, locuri noi de consum nementionate in documentatia de
atribuire.
Prin urmare, va solicitam sa adaptati acest paragraf in conformitate cu legislatia
aplicabila in vigoare.
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Raspuns 2:
Se mentin prevederile caietului de sarcini.
intrebare 3:
k) Orice alte cheltuieli legate de plata de echilibrare a gazelor naturale, alte taxe si
comisioane necesare Indeplinirii contractului de furnizare, cad in sarcina exclusive a
furnizorului;
Solicitare: Va solicitam sa respectati legislacia aplicabila in vigoare: Once cheltuieli
legate de alte taxe si comisioane necesare indeplinirii contractului de furnizare Gaze
Naturale, cad In sarcina exclusiv a fumizorului cu exceppa taxelor si tarifetor din
deconectare/reconectare pentru neplata sau din neplata Si majorarile legate (Legea
72/2013) de Intarziere la plata facturilor.
Prin urmare, va solicitam sa adaptati aceste paragrafe conform legislatiei aplicabile in
vigoare.
Raspuns 3:
Se mentin prevederile din caietul de sarcini cu mentiunea cä se subintelege exceptia
referitoare la taxele §i tarifele din deconectare/reconectare pentru neplata sau din
neplata §i majorarile legale de Intarziere la plata facturilor.
intrebare 4:
o) Grupurile de masurare/Ontoarele utilizate in decontarea gazelor naturale sä fie
omologate legal, sa fie procurate si montate de furnizor pe cheltuiala sa;
Solicitare: Conform Leak energiei nr.123/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare, citirea si mootarea grupurilor de masurare/contoarelor, verificarea,
Inlocuirea, solutionarea defectiunilor aparute la instalatii, revizia, remedierea avariilor,
interventia la instalatia de distributie se vor face de catre operatorul de distributie
zonal.
Ca urmare, va solicitam sa modificati astfel: o) Grupurile de masurare/contoarele utilizate
in decontarea gazelor naturale sä fie omologate legal, sa fie procurate si montate de furnizor,
prin operatorul de distributie zonal pe cheltuiala sa;
Raspuns 4:
Se mentin prevederile din caietul de sarcini §i se va aplica prevederea prin Incheierea
contractului dintre furnizor §i operatorul zonal.
intrebare 5:
p) Sa anunte consumatorul, cu minimum 3 zile inainte, despre Intreruperile programate in
furnizarea gazelor naturale i sä asigure reluarea furnizarii gazelor naturale, sub condiVa
permiterii accesului de catre consumator, in termen de maxim 24 de ore de la data Incetarii
motivului intreruperii;
Solicitare: Va solicitam sa aveti in vedere conform prevederilor Legii energiei 123/2012
cu modificarile si completarile ulterioare furnizorul are obligatia sa anunte
consumatorul, cu minimum 2 zile inainte, despre Intreruperile programate In
furnizarea gazelor naturale Si sa asigure reluarea furnizaril gazelor naturale, cu
conditia permiterii accesulyi de catre consumator, In termen de maxim 24 de ore de la
data incetarii motivului intreruperii conform Ord 29 2016 requlament furnizare gaze
naturale si Ord 162 standard distributie (cap. ll, art.18, (3)).
Raspuns 5:
Se mentin prevederile caietului de sarcini.
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intrebare 6:
r) Facturarea se va face °data cu citirea grupurilor de masurare/contoarelor, consemnanduse cantitatile de gaze naturale consumate pe fiecare loc de consum Intr-un proces verbal
semnat de ambele
Solicitare: Conform Legii energiei nr. 123/2012, cu modificarile §1 completarlle
ulterioare, citirea si moncarea grupurilor de masurare/contoarelor, verificareat
inlocuirea, solutionarea dehIctiunilor aparute la instalatii, revizia, remedierea avarillor,
intervenfia la instalatia de Oistributie se vor face de catre operatorul de distributie
zonal.
Ca urmare, Ira solicitam sa modificati astfel: r) Facturarea se va face °data cu citirea
grupurilor de masurare/contoarelor, de catre operatorul de distributie zonal.
consemnandu-se cantitatile de gaze naturale consumate pe fiecare loc de consum intr-un
proces verbal semnat de ambele parti.
Raspuns 6:
Se mentin prevederile din caietul de sarcini, citirea contoarelor urmand a se face cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
intrebare 7:
5. CONDITII DE STABILIRE A PRETULUI SI DE PLATA GAZELOR NATURALE
CONSUMATE
3. Pretul Componenta 3 este variabil si cuprinde:
tariful de transport lei/MWh, (tarif reglementat ANRE.)
Solicitare: VA solicitam sä aveti In vedere faptul ca in componenta tarifului de
distributie intra si tariful de rezervare de capacitate.
Ca urmare, vä solicitam sa" adaugati urmatoarea specificatie:
3. Pretul Componenta 3 este variabil si cuprinde:
tariful de transport si rezervarea de capacitate
ANRE.)

lei/MWh,

(tarif

reglementat

Raspuns 7:
Se mentin prevederile din caietul de sarcini cu specificarea pretului pe fiecare
componenta.
intrebare 8:
7.11 . Orice alte cheltuieli neprevazute care pot sd apart in vederea furnizarii, cad in sarcina
furnizorului.
Solicitare: Va solicitam sã respectati legislatia aplicabila in vigoare: Orice cheltuieli
legate de alte taxe si comisioane necesare indeplinirii contractului de furnizare Gaze
Naturale, cad in sarcina Qxclusiv a furnizorului cu exceptia taxelor si tarifelor din
deconectare/reconectare pentru neplata sau din neplata Si maiorarile !wale (Legea
72/2013) de Intarziere la plata facturilor.
Prin urmare, va solicitam sO adaptati aceste paragrafe conform legislatiei aplicabile in
vigoare.
Raspuns 8:
Se mentin prevederile din caietul de sarcini cu mentiunea ca se subintelege exceptia
referitoare la taxele §i tarifele din deconectare/reconectare pentru neplata sau din
neplata §i majorarile legale de intarziere la plata facturilor.
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REF. DRAFT CONTRACT
intrebare 9:
3.1.3. Obligatii privind platile
Achizitorul se obliga sä plateasca pretul catre Contractant In termen de cel mult 30 de
(1)
zile calendaristice de Ia data primirii facturii in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1) lit. a)
din Legea nr. 72/2013.
3.1.3.(b) Daca Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, In termen de 15
(cincisprezece)1 zile de is expirarea perioadei stabilite Ia clauza 3.1.3.a).(1). din prezentul
Contract, Contractantul poate solicita plata de penalitati in cuantum de 0,1% pe zi de
intarziere din suma a carei plata a fost Intarziata. Cuantumul penalitatilor va fi limitat Ia
valoarea sumei facturate.
Obligatii privind daunele Si penalitatile de intarziere
3.2.15.
(2) In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termenul
convenit, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din
plata neefectuata fart' TVA pentru fiecare zi de intarziere, 'Ana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
5. PLATI CONTRACTUALE
5.1.(b) (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul calm Contractant in termen de cel mult
30 de zile calendaristice de la data primirii facturii in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1)
lit. a) din Legea nr. 72/2013.
5.6. intarzieri in efectuarea platilor
5.6 Daca Achizitorul nu onoreaza, In mod nejustificat, facturile, in termen de 15
(cincisprezece) zile de Ia expirarea perioadei stabilite Ia clauza 3.1.3.a).(1). Contractantul
poate solicita plata de penalitati in cuantum de 0,1% din plata neefectuata Vara TVA pentru
fiecare zi de intarziere, pana Ia indeplinirea efectiva a obligatiilor, sau, dupa caz, pana data
rezilierii contractului.
(2) . Daca Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termen de 15
(cincisprezece) zile de Ia expirarea perioadei stabilite Ia clauza 3.1.3.a).(1). Contractantul
poate solicita plata de penalitati in cuantum de 0,1% din plata neefectuata fart TVA pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
Solicitare: VA solicitam 4a" respectati prevederile Codulul Fiscal Si sa adaptati
paragraful conform legislatiei In vigoare: imediat dupd termenul de scadenfa
mentionat in documentatie (30 de zile in cazul dumneavoastra) se percep penalitati de
intarziere din neplata Incepand imediat cu ziva urmatoare.
Paragraful in forma initials arata ca factura se plateste la 45 de zile, cu toate ca
termenul de plata al facturflor mentionat In Contract este de 30 de zile de la emiterea
facturii.
Ca urmare, solicitam modificarea In concordanta cu legea astfel: (4). In cazul In care
achizitorul nu ki onoreaza facturile In termen de 30 zile de la emitere, atunci acestuia
ii revive obligatia de a plat, ca genet* o suma echivalenta cu 0,01% din. Plata
ndeplinirea
efectiva a obligatiilor.
neefectuata pentru fiecare zi de Intarziere, Dana
is I
Raspuns 9:
Autoritatea contractanta accepts modificarea clauzei 3.1.3 (b), prevazuta in contract Ia
sectiunea "Conditii Specifice", si va avea urmatorul continut:
3.1.3.(b) Daca Achizitorul nu onoreaza, facturile, In termenul stabilit la clauza 3.1.3. a) (1)
din prezentul Contract, Contractantul poate solicita plata de penalitati in cuantum de 0,1% pe
zi de intarziere din suma a carei plata a fost intarziata. Cuantumul penalitatilor va fi limitat la
valoarea sumei facturate.
Referitor la procentul penalitapor solicitat de dumneavoastra de 0 01% autoritatea
contractanta mentine prevederea din contract respectiv plata de penalitati In cuantum de
0 1% pe zi de intarziere din suma a care/ plata a fost Intarziata
intrebare 10:
6.4. Incetarea Contractului
6.4.(b)
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a) nerespectarea standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei
electrice care tine efectiv de competentele furnizorului, precum §i once alts reglementare
aplicabila In domeniul energiei electrice;
(b) neasigurarea puterii Si energia electrica conform contractului de furnizare;
(c) neasigurarea continuitatii in alimentare In limitele nivelului de siguranta precizat in
standardul de performanta pentru serviciul de distributie/transport a/al energiei electrice;
Solicitare: Va solicitam sä Inlocuiti energia electrica cu obiectul contractului - gaze
naturale.
Ra'spuns 10:
Autoritatea contractanta modifica clauza 6.4.(b) 3 conform obiectului contractului astfel:
a) nerespectarea standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a gazului natural
care tine efectiv de competentele fumizorului, precum si once alts reglementare aplicabila in
domeniul gazelor naturale;
(b) neasigurarea fumizarii gazului natural conform contractului de furnizare;
(c) neasigurarea continuitatii in alimentare in limitele nivelului de siguranla precizat in
standardul de performanta pentru serviciul de distributie/transport a/al gazului natural;
intrebare 11:
3.2.1 5. Obligaria privind daunele si penalitatile de Intarziere
3.3.c) In situatia In care Contractantul nu isi indepline0e Ia termen sau corespunzator
obligatiile contractuale, se considers cä acesta produce implicit prejudicii grave Achizitorului,
iar acesta din urma are dreptul de a-I exclude in cazul participarii Ia alte proceduri organizate
in viitor pentru atribuirea altor contracte de achizitie publics.
Solicitare: Va solicitam sA precizati temeiul legal Ia clauza de mai sus.
Raspuns 11:
In sustinerea clauzei din contract autoritatea contractanta se prevaleaza de prevederile art.
166 din HG 395/2016 coroborate cu art.167 din Legea 98/2016.
(ntrebare 12:
3.3. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale
3.3.1 Neindeplinirea Obligatiilor de catre Achizitor
Nerespectarea contractului de catre achizitor poate avea urmatoarele consecinte, ordinea
aplicarii acestora fiind obligatorie pentru Contractant:
a) aplicarea de penalitati;
b) intreruperea temporary a furnizarii,
c) rezilierea contractului de furnizare.
Solicitare: Va solicitam introducerea paragrafelor de mai jos in modelul de contract
pentru a asigura o echivalenta Intre PAO i pentru a stipula si termenele pentru
punctele a), b) si c)
➢ Neachitarea facturil reprezentand contravaloarea serviciului de vanzare a
,gazelor naturale In temenul stipulat In Contract atrage:
perceperea malorarilor de Intarziere, in cuantum egal cu dobanda datorata
a)
pentru neplata la termen a obligatillor catre bugetul de stat, conform Codulul de
Procedure Fiscala, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziva urmatoare
scadentei si !Ana' la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziva platii. Cuantumul
total al dobanzilor datorate poate depafi cuantumul debitului principal asupra
caruia au fost calculate.
intreruperea fymizarii gazelor naturale, incepand cu prima zi lucratoare
b)
dupe expirarea termenului mentionat In preavizul de sistare. Preavizul de sistare se
va trimite in termen des zile calendaristice de la data scadenta a facturii.
rezilierea de drept a Contractului, incepand cu a 61-a zi zi calendaristica de
c)
la data scadentel, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, In cazul In care
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Cumparatorul nu achita integral contravaloarea serviciilor facturate a malorarilor
de Intarziere.
taxele si tarifele din deconectare/reconectare pentru neplata sau din neplata
majorarile legale de intarziere la plata facturilor, conform (Legea. 72/2013).
➢ intreruperea/ Sistarea livrarilor de Gaze Naturale
intreruperea / sistarea livrarii de gaze naturale din initiativa Vanzatorului, Inainte de
data finalizarii Contractului, poate fi dispusa numai in conditiile si cu respectarea
procedurii detaliate mai los:
a) au trecut mai mult de 5 (cinci) zile financiare de la termenul limits de plata a
facturilor emise;
b) Vanzatorul a transmis Cumparatorului un preaviz dupa expirarea termenului
prevazut, iar Cumparatorul nu a achitat suma restanta;
c) au trecut 5 zile financiare de Ia data transmiterii preavizului si suma restanta nu
a fost achitata; dupa acest termen Vanzatorul poate decide sistarea livrarii gazelor
naturale la Cumparator ;
(2) Reluarea livrarii gazelor naturale se poate realiza dupa achitarea tuturor
obligatiilor de plata catre Vanzator (sume facturate si penalizari pentru intarzierea
la plata). Reluarea livrarilor se face In termen de cel mult 3 (trei) zile calendaristice
de la primirea de catre Vanzator a solkitarii Cumparatorului de reluare a livrarilor,
Insotita de documentele care atesta Indeplinirea tuturor obligatiilor de plata
prevazute In acest articol. In cazul in care reluarea livrarilor nu este solicitata in
scris de catre Cumparat9r, conform prevederilor prezentului articol, contractul este
considerat denuntat un lateral de catre Cumparator. Aceste prevederi nu suet
aplicabile in cazul in carp a intervenit rezilierea de drept a Contractului.
(3) Suspendarea temporary a contractului cu acordul Partilor se poate realiza
pentru o perioada de maximum 1 (o) lune in cazul contractelor Incheiate pentru
perioade de livrare mai marl de o tuna.
Raspuns 12:
Autoritatea contractanta accepta modificarea prevederilor contractuale dupa cum urmeaza:
3.3.
Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale
3.3.1 Neindeplinirea obligatiilor de catre Achizitor
Nerespectarea contractului de catre achizitor poate avea urmatoarele consecinte, ordinea
aplicarii acestora find obligatorie pentru Contractant:
a) aplicarea de penalitati;
b) intreruperea furnizarii gazelor naturale, Incepand cu prima zi lucratoare dupa expirarea
termenului mentionat in preavizul de sistare. Preavizul de sistare se va trimite in termen de 5
zile calendaristice de Ia data scadenta a facturii.
intreruperea/ Sistarea Livrarilor de Gaze Naturale
(1) intreruperea / sistarea livrarii de gaze naturale din initiativa Vanzatorului, Inainte de
data finalizarii Contractului, poate fi dispusa numai In conditiile §i cu respectarea procedurii
detaliate mai jos:
a) au trecut mai mult de 5 (cinci) zile financiare de Ia termenul limits de plata a
facturilor emise;
b) Contractantul a transmis achizitorului un preaviz dupa expirarea termenului
prevazut, iar achizitorul nu a achitat suma restanta;
c) au trecut 5 zile financiare de Ia data transmiterii preavizului §i suma restanta nu a
fost achitata; dupa acest termen Contractantul poate decide sistarea livrarii gazelor naturale
la achizitor.
(2) Reluarea livrarii gazelor naturale se poate realiza dupa achitarea tuturor obligatiilor
de plata catre Contractant (sume facturate §i penalizari pentru Intarzierea la plata). Reluarea
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livrarilor se face in termen de cel mult 3 (trei) zile calendaristice de la primirea de catre
Contractant a solicitarii achizitorului de reluare a livrarilor, Insotita de documentele care
atesta indeplinirea tuturor obligatiilor de plata prevazute In acest articol. In cazul In care
reluarea livrarilor nu este solicitata in scris de catre achizitor, conform prevederilor
prezentului articol, contractul este considerat denuntat unilateral de catre Contractant.
Aceste prevederi nu sunt aplicabile in cazul In care a intervenit rezilierea de drept a
Contractului.
(3) Suspendarea temporara a contractului cu acordul Partilor se poate realiza pentru o
perioada de maximum 1 (o) luna In cazul contractelor incheiate pentru perioade de livrare
mai marl de o lung.
c) rezilierea de drept a Contractului, Incepand cu a 61-a zi calendaristica de la data
scadentei, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, in cazul in care achizitorul nu achita
integral contravaloarea serviciilor facturate si a majorarilor de Intarziere. Taxele si tarifele din
deconectare/reconectare pentru neplata sau din neplata si majorarile legale de intarziere la
plata facturilor, conform Legeii.72/2013 vor fi suportate de achizitor.
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