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(NUMELE PARTICIPANTULUI LA PCCB_NC)
Art.
Art. 15

Text de referință

Text propus

De acord / Respingem
propunerea

Art. 15. (1) Cumpărătorul va prezenta Vânzătorului o
Art. 15. (1) Cumpărătorul va prezenta
scrisoare de garanție bancară, în favoarea Vânzatorului,
Vânzătorului o scrisoare de garanţie bancară, în
emisă de o bancă agreată de Vânzator, înainte de începerea
favoarea Vânzătorului, emisă de o bancă
livrărilor de energie electrică şi reprezintă condiţie de intrare
agreată de Vânzător.

efectivă în vigoare a Contractului.

(2) Valoarea scrisorii de garanţie bancară se
calculează după cum urmează:

Alin. (2) și alin. (3) nemodificate

(i) pentru perioade de livrare de o lună
calendaristică valoarea garanţiei este egală cu
contravaloarea energiei electrice contractate
calculată pentru numărul de zile al lunii de
livrare, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară =
Cantitate de energie electrică corespunzătoare
zilelor de livrare x preţ contract + valoare TVA,
în cazul în care este aplicabilă, aceasta fiind de
.........................lei.
(ii) pentru perioade de livrare de un
trimestru valoarea garanţiei este egală cu
contravaloarea energiei electrice contractate
calculată pentru 55 de zile calendaristice,
respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară =
Cantitate de energie electrică corespunzatoare
celor 55 de zile x preţ contract + valoare TVA,
în cazul în care este aplicabilă, aceasta fiind de
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........................lei.
(iii) pentru perioade de livrare de un an
valoarea garanţiei este egală cu contravaloarea
energiei electrice contractate calculată pentru
65 de zile calendaristice, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară =
Cantitate de energie electrică corespunzatoare
celor 65 de zile x preţ contract + valoare TVA,
în cazul în care este aplicabilă, aceasta fiind de
.........................lei.
(3) Termenul de valabilitate al scrisorii
de garanţie bancară, este până în data de 25
ale lunii care urmează ultimei luni de livrare.
(4) Termenul de prezentare al garanției
bancară, emisă în conformitate cu prevederile
alin. (1), la sediul Vânzătorului este de 10
(zece) zile lucrătoare de la semnarea
contractului dar nu mai târziu de 2 zile
lucrătoare, înainte de începerea livrărilor de
energie electrică şi reprezintă condiţie de intrare
efectivă în vigoare a Contractului.
(5) Nedepunerea garanţiei de bancară,
înseamnă neintrarea efectivă în vigoare a
Contractului
şi
conduce
la
obligarea
Cumpărătorului să plătească Vânzătorului o
despăgubire egală cu contravaloarea energiei
electrice pentru luna de livrare în cazul
perioadelor de livrare de o luna, respectiv 31 de
zile de livrare (exclusiv TVA) în cazul
perioadelor de livrare mai mari de o luna,
aceasta fiind de ...........................lei. Factura
emisă de către Vânzător va fi transmisă prin fax
şi prin poştă Cumpărătorului la cel târziu 10 zile

(4) Termenul de prezentare al garanției bancare, emisă în

conformitate cu prevederile alin. (1), la sediul Vânzatorului
este de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea contractului
dar nu mai târziu de:
(i) 2 zile lucrătoare înainte de începerea livrărilor de energie
electrică, pentru perioade de livrare de o lună;
(ii)10 zile lucrătoare, înainte de începerea livrărilor de energie
electrică pentru perioadele de livrare mai mari de o lună.

Alin. (5) și alin (6) nemodificate.

2

calendaristice de la finalizarea termenului de
depunere a scrisorii de garanţie bancară.
(6) Toate comisioanele şi spezele
bancare referitoare la scrisoarea de garanţie
bancară, sunt suportate de Cumpărător.
Art. 15
(7)

Art. 15
(8)
Art. 16

NOU

Art. 15. (7) dacă părțile sunt de acord, se pot agrea și alte
forme de garanție decât cele bancare, calculate conform alin
(2).

NOU

Art. 15. (7) dacă părțile sunt de acord, se pot agrea și alte
forme de garanție decât cele bancare, calculate conform alin
(2) și la termenele stabilite conform alin. (4).

NOU

Art. 15. (8) Părțile pot decide prin semnarea unui acord scris
că garanția bancară de bună execuție să nu aibă caracterul
obligatoriu prevăzut de aliniatul (1).

Art. 16. (1) Vânzătorul va prezenta
Alin. (1) Vânzătorul va prezenta Cumparătorului o scrisoare
Cumpărătorului o scrisoare de garanţie bancară
de garantie bancară de bună execuție, în favoarea
de bună execuţie, în favoarea Cumpărătorului,
Cumpărătorului, emisă de o bancă agreată de Cumpărător,
emisă de o bancă agreată de Cumpărător.

înainte de începerea livrărilor de energie electrică şi
reprezintă condiţie de intrare efectivă în vigoare a
Contractului.

(2) Valoarea scrisorii de garanție
bancară de bună execuţie se calculează dupa
cum urmează:

Alin. (2) și alin. (3) nemodificate.

(i) pentru perioade de livrare de o (1)
lună calendaristică valoarea garanţiei este egală
cu 20 % din contravaloarea energiei electrice
contractate, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară de bună
execuţie = 20%x Cantitatea de energie
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electrică contractată x preț contract + valoare
TVA, în cazul în care este aplicabilă, aceasta
fiind de .....................lei
(ii) pentru perioade de livrare de un
trimestru valoarea garanţiei este egală cu 15 %
din
contravaloarea
energiei
electrice
contractate, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = 15%x
Cantitatea de energie electrică contractată x
preț contract + valoare TVA, în cazul în care
este
aplicabilă,
aceasta
fiind
de
.....................lei
(iii) pentru perioade de livrare de un an
valoarea garanţiei este egală cu 10 % din
contravaloarea energiei electrice contractate,
respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = 10%x
Cantitatea de energie electrică contractată x
preț contract + valoare TVA, în cazul în care
este
aplicabilă,
aceasta
fiind
de
.....................lei
(3) Termenul de valabilitate al scrisorii
de garanţie bancară este până în data de 25 a
lunii următoare ultimei luni de livrare.

(4) Termenul de prezentare al garanției
de bună execuţie, emisă în conformitate cu
prevederile alin. (1), la sediul Cumpărătorului
este de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea
contractului dar nu mai târziu de 2 zile
lucrătoare înainte de începerea livrărilor de
energie electrică şi reprezintă condiţie de intrare

(4) Termenul de prezentare al garanției de bună execuție,

emisă în conformitate cu prevederile alin. (1), la sediul
Cumpărătorului este de 10 (zece) zile lucrătoare de la
semnarea contractului dar nu mai târziu de:
(i) 2 zile lucrătoare înainte de începerea livrărilor de energie
electrică, pentru perioade de livrare de o lună;
(ii)10 zile lucrătoare, înainte de începerea livrărilor de energie
electrică pentru perioadele de livrare mai mari de o lună.
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în vigoare a Contractului.
(5) Nedepunerea scrisorii de garanţie
bancare de bună execuţie, înseamnă neintrarea
efectivă în vigoare a Contractului şi conduce la
obligarea Vânzătorului de a plăti Cumpărătorului
o despăgubire egală cu contravaloarea energiei
electrice pentru perioada nelivrată dar nu mai
mult de luna de livrare în cazul perioadelor de
livrare de o luna, respectiv 31 de zile de livrare
(exclusiv TVA) în cazul perioadelor de livrare
mai mari de o lună , aceasta fiind de
...........................lei. Factura emisă de către
Cumpărător va fi transmisă prin fax şi prin
poştă Vânzătorului la cel târziu 10 zile
calendaristice de la finalizarea termenului de
depunere a scrisorii de garanţie bancară.

Alin. (5) și alin. (6) nemodificate

(6) Toate comisioanele şi spezele
bancare referitoare la scrisoarea de garanţie
bancară de bună execuţie, sunt suportate de
Vânzător.
Art. 16
(7)

NOU
NOU

Art. 16
(8)

Art. 16. (7) Dacă parţile sunt de acord, se pot agrea şi alte
forme de garanţie decât cele bancare, calculate conform alin
(2).

Art. 15. (7) Dacă părțile sunt de acord, se pot agrea și alte
forme de garanție decât cele bancare, calculate conform alin
(2) și la termenele stabilite conform alin. (4).
Art. 16. (8) Părțile pot decide prin semnarea unui acord scris
că garanția bancară de bună execuție să nu aibă caracterul
obligatoriu prevăzut de aliniatul (1).

Numele și Prenumele reprezentnatului legal/Imputernicitului
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Data..........................
Semnatura........................
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