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Nr. 5504/18.11.2016
Către,
............................................................................................................................................................
SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ
S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea, în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016
privind achiziţiile sectoriale, doreşte să achiziţioneze prin achiziţie directă „serviciul de audit energetic”
întocmit conform Legii 121/2014, în vederea reducerii pierderilor energetice şi îmbunătăţirii
randamentelor, cu respectarea prevederilor art.9 din Legea 121/2014 privind eficienţa energetică.
Autoritatea contractanta doreşte încheierea unui contract pe o perioadă de 6 luni, preţul fiind ferm pe toată
durata derulării acestuia.
Menţionăm că perioada de valabilitate a bilanţului energetic este de 4 ani în conformitate cu prevederile
art.9 alin (1) din Legea 121/2014 privind eficienţa energetică.
Bilanţul energetic trebuie efectuat pentru întregul sistem de termoficare:
: cazanul de apă fierbinte CAF (50 Gcal/h)
- reţeaua termică primară de ~ 14 km
- 10 puncte termice, 75 module termice
- 20 centrale termice de cvartal având o putere termică totală instalată de 75,621 MWh, 4 centrale termice
de bloc având o putere termică totală instalată de 0,6 MWh , 2 centrale termice ce deservesc Bazinul de
înot şi Sala de sport multifuncţională având o putere termică totală instalată de 0,639 MWh
- reţele secundare de distribuţie agent termic ~40 km
În oferta dvs. vă rugăm să ne prezentaţi următoarele :
- oferta de preţ să fie exprimată în lei fără TVA;
- perioada de valabilitate a ofertei dvs.;
- alte facilităţi pe care le puteti acorda (promotii, discount-uri, etc);
- dacă sunteţi înregistraţi în SEAP, pentru a realiza achiziţia serviciului prin Catalogul Electronic de
produse /servicii / lucrări.
Pentru relaţii suplimentare vă invităm să adresaţi întrebările la adresa de email
office@energotermtulcea.ro şi vă vom contacta pentru clarificări.
Vă rugăm să transmiteţi pînă la data de 23.11.2016, ora 14:00, următoarele:
1. oferta dumneavoastră de preţ la Fax. nr: 0240-522348, pe adresa de e-mail:
office@energotermtulcea.ro (oferta trebuie să fie semnată, ştampilată şi scanată), sau la sediul SC
ENERGOTERM SA, situat în str.Isaccei, nr. 73, Clădirea Donaris, etaj 2, în atenţia Biroului Mecano
Energetic
2. Autorizaţia de auditor energetic emisă de ANRE, în termen de valabilitate
3. Lista cu principalele lucrări similare.
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