CADERNO DE ENCARGOS
CONCURSO PÚBLICO
Fornecimento de energia elétrica em Regime de Mercado Livre - BTE, BTN e MT

ÍNDICE
E DO CADER
RNO DE ENC
CARGOS
PARTE I – CLÁUSU
ULAS GERAI
IS
1

Id
dentificação do
d procedimento ........... .................................................................................. 2

2

O
Objeto ............................................. .................................................................................. 2

3

Prrazo de vigên
ncia ............................. .................................................................................. 2

4

Prreço base ....................................... .................................................................................. 2

5

Prreço Contratual............................... .................................................................................. 3

6

O
Obrigações prrincipais do adjudicatário
a
.................................................................................. 4

7

O
Obrigações da
a entidade ad
djudicante ... .................................................................................. 5

8

Lo
ocais da presstação de serviço........... .................................................................................. 5

9

Co
ondições de pagamento .................. .................................................................................. 5

10 Prroteção de dados
d
pessoa
ais e sigilo .... .................................................................................. 6
11 Pe
enalidades co
ontratuais..................... .................................................................................. 7
12 Re
esolução porr parte da en
ntidade adjud
dicante ........................................................................ 7
13 Re
esolução porr parte do Ad
djudicatário . .................................................................................. 8
14 Fo
orça maior ..................................... .................................................................................. 8
15 Exxecução da caução
c
......................... .................................................................................. 9
16 Co
omunicaçõess e notificaçõ
ões ............. ................................................................................ 10
17 Deveres de informação ..................... ................................................................................ 10
18 Trransição doss serviços objjeto do contrrato .......................................................................... 10
19 Co
ontagem doss prazos ....................... ................................................................................ 10
20 Prrodução de efeitos
e
.......................... ................................................................................ 11
21 Ad
ditamento de
e novas insta
alações ....... ................................................................................ 11
PARTE
E II – CLÁUSULAS TÉCNICAS ........... ................................................................................ 12
1

Disposições Gerais
G
............................ ................................................................................ 12

2

Co
ondições de Fornecimentto ............... ................................................................................ 12

3

Ca
aracterísticass do bem a fornecer
f
...... ................................................................................ 13

Processo n.ºº 0204.4.8.018/20199

PARTE I – CLÁUSU
ULAS GERAI
IS
1

Id
dentificação
o do proced
dimento
1.1

Processo n.º 0204.4
4.8.018/2019
9

1.2

ação: Fornecimento de en
nergia elétricca em Regim
me de Mercaddo Livre - BT
TE, BTN e
Designa
MT

2

Objeto
2.1

Este concurso tem por objeto a seleção de
e entidades para o fornnecimento de
e energia
ortugal Contiinental.
elétrica,, em regime de mercado livre para Po

2.2

Conside
erando os be
enefícios, fin
nanceiros e administrativ
a
vos, que a aautarquia po
ode obter
com a adjudicação das três ta
tarifas de en
nergia num mesmo com
mercializadorr, face à
globalidade dos con
nsumos, ao abrigo da alínea
a
a), do
o nº 2, do artigo 46-A do CCP,
al e não por lotes.
optou-se por efetuar um proced imento globa

3

ência
Prrazo de vigê

O contra
ato mantém--se em vigorr desde a su a celebração
o até 36 messes, sem preejuízo das ob
brigações
acessória
as que deva
am perdurar para além d
da cessação
o do mesmo,, podendo aapenas ser re
evisto de
acordo ccom as altera
ações estabelecidas pela ERSE, a vigo
orar em cada
a ano civil.

4

Prreço base
4.1

O preço
o base unitário do KWH p
para Baixa Tensão
T
Espe
ecial (BTE) é o seguinte
e:

Ciclo Diário
D

Ciiclo semana
al
s/
s feriados

€/Kwh
Energia
Ativa
(€/Kwh)
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Ponta

0,10
006

0,1099

Cheia

0,09
996

0,1033

Vazio Norm
mal

0,08
826

0,0756

Super Vazio
o

0,07
732

0,0732

4.2

O preço
o base unitá
ário do KWH
H para Baix
xa Tensão Normal (B
BTN) e Ilum
minação
Pública
a (IP) é o se
eguinte:
Desscrição

Energia Ativa
(€/Kwh)

4.3

Ponta

0,1102

Cheia

0,1035

Vazio Normal

0,0791

Simplees

0,0956

Fora d
de Vazio

0,1049

o do KWH paara Média Tensão
T
(MT)
) é o seguintte:
O preço base unitário

Desscrição

Energia Ativa
(€/Kwh))

4.4

A
Preço proposto s/ IVA

Preço proposto s/ IVA
A

Pontaa

0,1006

Cheiaa

0,0951

Vazio
o Normal

0,0707

Superr Vazio

0,0699

Os preço
os apresenta
ados não inc luem o IVA nem as Tariifas de Acessso às redes definidas
pela ERS
SE, nem o valor
v
relativo
o a outras parcelas
p
tarifadas nos teermos da leg
gislação e
regulame
entação apliccáveis;

4.5

Os preço
os máximos indicados n
nas diferente
es tarifas tê
êm por basee alguns dos valores
atuais de
d mercado,, referenciad
dos no con
ncurso realizado pela EEntidade de Serviços
Partilhad
dos da Admin
nistração Púb
blica (ESPAP));

5

Prreço Contra
atual
5.1

Pelo forrnecimento dos
d serviçoss objeto do contrato, be
em como peelo cumprim
mento das
demais obrigações constantes do presente
e caderno de
e encargos pelo adjudiccatário, a
e adjudicantte obriga-se a pagar ao adjudicatário
o o preço reesultante da aplicação
entidade
dos pre
eços unitário
os presentess na propossta adjudicad
da aos conssumos registados no
período a que digam
m respeito, d as faturas a emitir pelo adjudicatário
a
o, acrescidos de IVA à
gal em vigor.
taxa leg

5.2

A entidade adjudica
ante obriga--se, ainda, a pagar ao adjudicatárioo, o valor relativo
r
a
t
e impostos nos term
mos da legisllação e regulamentação aaplicáveis.
outras taxas
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6

Obrigações principais
p
do
d adjudicattário
6.1

Sem prrejuízo de outras
o
obrigaações na leg
gislação aplicável, no ppresente Cad
derno de
Encargo
os ou nas cláusulas
c
con
ntratuais, da
a celebração
o do contraato decorrem
m para o
prestado
or de serviço
os as seguinttes obrigaçõe
es principais::
a)

Fornecer eletricidade eem regime de mercado livre connforme as condições
c
o presente Caaderno de En
ncargos e de
emais docum entos contra
atuais,
definidas no

b)

Fornecer en
nergia elétricca nos parâm
metros de qualidade de serviço definidos no
Regulamentto da Quallidade de Serviço
S
e no
n Regulam
mento das Relações
Comerciais, emitidos pella Entidade Reguladora
R
dos
d Serviços Energéticos;;

c)

d disponibil ização dos registos
r
de leituras de ccontagem de
e Energia
Obrigação de
Elétrica a ca
ada uma das entidades adjudicantes;

d)

Comunicar, logo que deeles tenham conhecimentto, os factoss que tornem
m total ou
e impossível o cumprime
ento de qualq
quer das suaas obrigaçõess;
parcialmente

e)

Prestar de forma
f
corretta e fidedigna as informa
ações refere ntes às cond
dições de
fornecimentto de eletricid
dade, bem como
c
prestarr todos os essclarecimento
os que se
justifiquem;

f)

q
faccto que ocorrra durante a execução dos contratos e que
Comunicar qualquer
altere, desig
gnadamente,, a sua denominação soc
cial, os seus representanttes legais
com relevân
ncia para o fornecimentto, a sua sittuação jurídiica e a sua situação
comercial;

g)

des adquirentes a nomeação doo gestor de
e cliente
Comunicar às entidad
go do Acordoo-Quadro e quaisquer
q
responsável pelos contraatos celebrados ao abrig
elativas à su
ua nomeação
o;
alterações re

h)

Prestar de forma
f
corretta e fidedigna as informa
ações refere ntes às cond
dições de
prestação de
d serviços, bem como
o prestar todos os escllarecimentoss que se
justifiquem;

6.2

i)

alizados todo
os os docume
entos de habilitação;
Manter atua

j)

Manter sigilo
o e garantir a confidencia
alidade.

o acessório, o prestado
or de serviço
os fica aind
da obrigado,, designadam
mente, a
A título
recorrerr a todos oss meios hum
manos e materiais que se
ejam necesssários e adeq
quados à
prestaçã
ão do serviço, bem ccomo ao esstabelecimento do sisteema de org
ganização
necessá
ário à perfeita
a e completaa execução das
d tarefas a seu cargo.
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6.3

O adjud
dicatário fica
a ainda obriigado a posssuir todas as
a autorizaçõões, consenttimentos,
aprovaçções, registoss e licenças necessários para o ponttual cumprim
mento das ob
brigações
assumid
das no contra
ato.

7

d entidade
e adjudican
nte
Obrigações da
7.1

Pela pre
estação de se
erviços objetto do contratto, e cumprimento de toodas as obrig
gações do
adjudica
atário, a Câmara Municcipal de Palm
mela obriga--se a pagar o preço re
elativo às
parcelass constantess na propo
osta, em função do co
onsumo efettivamente verificado,
v
relativass às componentes de eneergia ativa esspecíficas do
o mercado libberalizado.

7.2

Pelo cu
umprimento de todas ass obrigaçõess do adjudicatário, a C
Câmara Mun
nicipal de
Palmela
a obriga-se a pagar ao
o adjudicatá
ário, em fun
nção do coonsumo efettivamente
verificad
do, as tarifass relativas ààs parcelas da
d Componen
ntes de Acessso às redess, fixadas
pela En
ntidade Regu
uladora dos Serviços Ene
ergéticos (ERSE) e o vaalor relativo a outras
parcelass tarifadas nos
n termos d
da legislação
o e regulame
entação apliccáveis, não sujeitas
s
a
concursso.

7.3

Os preçços constante
es da propossta não são revistos
r
durante a vigênccia do contratto, sendo
somente
e revistas ass parcelas deescritas no número
n
ante
erior deste arrtigo, de aco
ordo com
as tarifa
as fixadas pe
ela ESRE a vig
gorar em cad
da ano civil.

7.4

Para efe
eitos do apu
uramento de uma estima
ativa do valo
or do contratto, são conta
abilizados
os preçços da comp
ponente de energia ativa constanttes da propoosta, acresccidos das
compon
nentes definiidas no pon
nto 6.2, aplicados ao consumo
c
esttimado por parte da
entidade
e adjudicantte, nos term
mos constan
ntes do Ane
exo V (Listaagem dos Locais
L
de
Consum
mo e Caracterrização) ao p
procedimento
o.

8

Lo
ocais da pre
estação de serviço

A presta
ação de servviços decorre
e nos locaiss de consum
mo identificad
dos no Ane
exo V (Lista
agem dos
Locais de
e Consumo e Caracteriza
ação) ao Cad erno de Enca
argos.

9

Co
ondições de
e pagamento
9.1

As quan
ntias devidas pela Câmara Municipal de
e Palmela, dev
vem ser pagoos no prazo de
d 30 dias
após a receção dass respetivas ffaturas menssais, as quaiis só podem
m ser emitida
as após o
ento da obriga
ação respetivaa.
vencime

Processo n.ºº 0204.4.8.018/20199

9.2

Para os efeitos do número
n
anteerior, as faturas mensais devem conteer a discrimiinação da
de dos serviços objeto d
do contrato, nomeadame
ente dos coonsumos efettivamente
totalidad
verificad
dos no mês an
nterior, acresccidos de IVA à taxa legal em
e vigor.

9.3

Em caso
o de discord
dância da en
ntidade adjud
dicante relativ
vamente aoss elementos e valores
indicado
os nas faturass, deve esta ccomunicar ao prestador de
e serviços, noo prazo de 20
0 dias, por
escrito, os respetivos fundamenttos, ficando o prestador de serviços oobrigado a prestar
p
os
essários ou prroceder à emissão de nova
a fatura corriggida.
esclarecimentos nece

9.4
4

Desde que
q devidame
ente emitidass e observado
o o disposto no nº 1, as faturas são pagas no
prazo re
eferido na alínea a) por meio de transferência ba
ancária para conta a indicar prelo
adjudica
atário, ou por outro método
o acordado.

9.5

No caso
o de atraso no
n pagamento
to das faturass referidas no
o número annterior, o adjudicatário
pode invvocar a exceçção de não cu
umprimento de
d qualquer das
d obrigaçõees que lhe inccubem por
força do
o contrato, no
os termos e co
om os limites previstos no Código dos C
Contratos Púb
blicos.

10

Prroteção de dados pess
soais e sigillo
10
0.1 As parte
es obrigam-se
e a cumprir, n
nos seus preccisos termos, o disposto naa legislação nacional
n
e
comunittária relativa à proteção da privacidade e de dados
d
pessoaais, nomeada
amente o
Regulam
mento Geral sobre
s
a Proteçção de Dadoss- Regulamen
nto (EU) 20166/679 de 27d
de abril de
2016.
10
0.2 O cocon
ntratante obriga-se ainda,, durante a vigência
v
do contrato
c
e appós a sua ce
essação, a
respeitar a confiden
ncialidade so
obre todos os
o dados pesssoais e quaaisquer elem
mentos ou
ham sido con
nfiados pela co
ontraparte ou
u de que tenhham tido conh
hecimento
informaçções que tenh
por força
a do presente
e contrato, naa estrita obse
ervância das in
nstruções em
mitidas pelo município
m
e
da legislação aplicáve
el.
10
0.3 Sempre que a rela
ação contratu
ual implique a subcontra
atação, devee ser garanttido, pelo
atante, sucesssivamente, qu
ue terceiros que
q envolva na
n execução ddo contrato, respeitem
cocontra
as obrigações de sigilo e confidenccialidade, bem
m como as re
elativas à protteção jurídica
a de bases
de dado
os e ao tratam
mento de dad
dos pessoais,, nos termos legalmente pprevistos na legislação
relativa à proteção de dados pe
pessoais, desiignadamente as constanttes do artigo
o 28º do
mento Geral de
d Proteção dee Dados.
Regulam
10
0.4 As obrig
gações aqui prrevistas são aaplicáveis no caso
c
de cessã
ão da posiçãoo contratual.
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11

Pe
enalidades contratuais
11
1.1 Pelo incumprimento de obrigaçõees emergente
es do contratto, a Câmaraa Municipal po
ode exigir
u
pena pe
ecuniária, de montante a fixar em
do prestador de serrviços o pagaamento de uma
d gravidade
e do incumprrimento, nos seguintes te
ermos:
função da
a)

Pelo incump
primento deffeituoso e/ou incumprim
mento, sem qque seja rep
posto, no
prazo de 5 dias, ficará o adjudicatá
ário sujeito à multa de 11‰ por cada dia em
falta;

b)

u cumprime
ento defeituo
oso do conttrato por um
u
prazo
Pelo incumprimento ou
2 dias podeerá a Câmarra Municipal de Palmela rescindir o contrato,
superior a 20
notificando o prestador d
de serviços, sendo este obrigado
o
am
manter a presstação de
dias se a en
ntidade adjud
dicante careecer da presstação de
serviços por mais 30 d
amento nessaa área de atu
uação;
serviços de forma a asseegurar o normal funciona

c)

os é responssável por qu
ualquer anom
malia que ocorra
o
no
O prestadorr de serviço
período de serviço e eem momentto posterior,, desde quee seja origin
nada por
ualquer dos direitos men
ncionados
qualquer altteração da eexecução do contrato, qu
no número anterior,
a
op
prestador de serviços inde
emnizá-lo-á dde todas as despesas
que, em con
nsequência, haja de faze
er e de todass as quantiass que tenha de pagar
seja a que título
t
for;

d)

Em caso de
e anomalia d
detetada no objeto
o
da prrestação de serviços, o prestador
p
compromete
e-se a intervvir, sem prejuízo do direiito ao pagam
mento dos honorários
devidos a an
nomalia resu
ultante de faccto não impu
utável ao fornnecedor.

1.2 Na dete
erminação da
a gravidade do incumprrimento, a Câmara
C
Muniicipal tem em
e conta,
11
nomead
damente, a duração
d
da infração, a sua
s
eventual reiteração, o grau de culpa do
prestado
or de serviçoss e as consequências do in
ncumprimento
o.
11
1.3 A Câma
ara Municipal de Palmelaa pode comp
pensar os pagamentos ddevidos ao abrigo
a
do
contrato
o com as pena
as pecuniáriass devidas, no
os termos da presente
p
cláuusula.

12

Re
esolução po
or parte da entidade a
adjudicante
e
12
2.1 Sem pre
ejuízo de outtros fundameentos de resolução do co
ontrato previistos na lei, a Câmara
Municipal pode reso
olver o conttrato, a título sancionató
ório, no caso
so de o presstador de
serviçoss violar de forma grave o
ou reiterada qualquer
q
dass obrigações que lhe incu
ubem.
12
2.2 O direitto de resolu
ução referid
do no núme
ero anterior exerce-se mediante de
eclaração
enviada ao adjudicatário “Resolu
ução por parte do adjudic
catário”.
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13

Re
esolução po
or parte do Adjudicatá
ário
13
3.1 Sem pre
ejuízo de outros fundam
mentos de ressolução prev
vistos na lei, o adjudicatá
ário pode
resolverr o contrato quando quaalquer monta
ante que lhe seja devidoo esteja em dívida há
mais de
e 90 dias ou o montantee em dívida exceda 25 % do preço contratual, excluindo
e
juros.
13
3.2 No caso
o previsto do
o n.º 1 da prresente cláussula, o direito de resoluçção pode serr exercido
mediantte declaração
o enviada à Entidade Ad
djudicante, que produz eefeitos 30 dia
as após a
receção
o dessa decla
aração, salvo
o se este últtimo cumprirr as obrigaçõ
ções em atra
aso nesse
prazo, acrescidas
a
do
os juros de m
mora a que houver
h
lugar.
13
3.3 Nos dem
mais casos, o direito dee resolução do contrato é exercido por via judicial, nos
termos da Cláusula 19.ª.

14

Fo
orça maior
14
4.1 Nenhum
ma das parte
es incorrerá em responssabilidade se
e, por caso fortuito ou de força
maior, for
f impedida
a de cumpri r as obrigaçções assumid
das, entendeendo-se com
mo tal as
circunsttâncias que impossibiliteem a respettiva realização, alheias à vontade da parte
afetada,, que ela nã
ão pudesse cconhecer ou
u prever à data da celebbração do co
ontrato e
cujos effeitos não lhe
e fosse razoaavelmente ex
xigível contorrnar ou evitaar.
14
4.2 Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos ddo número anterior,
ndações, inc
cêndios, epiddemias, sab
botagens,
designadamente, trremores de terra, inun
greves, embargos ou
o bloqueioss internacion
nais, atos de
e guerra ou terrorismo, motins e
ernamentais o
ou administrrativas injunttivas.
determinações gove
14
4.3 Não con
nstituem forçça maior, dessignadamentte:
a)

Circunstânciias que não
o constituam
m força ma
aior para oss subcontrattados do
adjudicatário
o, na parte eem que intervenham;

b)

Greves ou conflitos
c
labo
orais limitado
os às socieda
ades do adjuddicatário ou a grupos
de sociedad
des em que este se inte
egre, bem como a socieedades ou grupos de
sociedades dos
d seus sub
bcontratadoss;

c)

Determinaçõ
ões governaamentais, administrativ
a
vas, ou juddiciais de natureza
sancionatóriia ou de outrra forma ressultantes do incumprimennto pelo adju
udicatário
de deveres ou
o ónus quee sobre ele re
ecaiam;
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d)

Incêndios ou
u inundaçõess com origem
m nas instala
ações do adjuudicatário cu
uja causa,
propagação ou proporrções se de
evam a cullpa ou neggligência sua
a ou ao
ança;
incumprimento de norm as de segura

e)

o mecânicos do adjudiccatário não devidas
d
a
Avarias nos sistemas in formáticos ou
sabotagem;

f)

e estejam ou
u devam esta
ar cobertos por seguros.
Eventos que

14
4.4 A ocorrê
ência de circcunstâncias q
que possam consubstanc
c
iar casos de força maior deve ser
imediata
amente com
municada à o
outra parte, devendo-se de igual moodo informarr o prazo
previsível para resta
abelecer a sittuação.
14
4.5 A força maior dete
ermina a prrorrogação dos
d
prazos de
d cumprim ento das ob
brigações
uais afetada
as pelo perríodo de tempo comprovadamentee correspond
dente ao
contratu
impedim
mento resulta
ante da forçaa maior.

15

Ex
xecução da caução
15
5.1 A cauçã
ão prestada para bom e pontual cumprimento
c
das obrigaações decorrrentes do
contrato
o, nos termo
os do Prograama do Proccedimento, pode
p
ser exeecutada pela
a Câmara
Municipal, sem neccessidade dee prévia deccisão judiciall ou arbitrall, para satissfação de
ento defeituuoso, incum
mprimento
quaisquer créditos resultantess de mora, cumprime
o
contratuais oou legais, inccluindo o
definitivvo pelo prestador de seerviços das obrigações
pagame
ento de pena
alidades ou, para quaisq
quer outros efeitos espeecificamente previstos
no contrato ou na le
ei.
15
5.2 A resolu
ução do con
ntrato pela Câmara Municipal não impede a eexecução da
a caução,
contand
do que para isso
i
haja mo
otivo.
15
5.3 A execu
ução parcial ou total d
da caução referida
r
nos números aanteriores co
onstitui o
prestado
or de serviçços na obrig
gação de pro
oceder à sua reposição pelo valor existente
antes dessa
d
mesma execução,, no prazo de 15 dias após a nootificação da
a Câmara
Municipal para esse efeito.
15
5.4 A cauçã
ão a que se referem os n
números antteriores é liberada nos teermos do arttigo 295º
do CCP..
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16

Co
omunicaçõe
es e notificações
16
6.1 Sem pre
ejuízo de po
oderem ser aacordadas ou
utras regras,, as notificaçções e comu
unicações
entre ass partes, dev
vem ser dirig idas nos term
mos do Códig
go dos Contrratos Público
os, para o
domicílio
o ou sede co
ontratual de ccada uma, id
dentificados no contrato.
16
6.2 Qualque
er comunicaçção feita porr correio elettrónico ou outro meio dee transmissã
ão escrita
ou elettrónica de dados con
nsidera-se recebida na data consstante da respetiva
comuniccação de recceção transm
mitida pelo re
ecetor para o emissor, ssalvo no que
e respeita
às comu
unicações qu
ue tenham ccomo destina
atário a Entid
dade Adjudiccante e efetu
uadas em
dia não útil ou apóss as 17 horass de dia útil,, as quais se presumem feitas às 10 horas do
s
dia útil seguinte.

17

De
everes de informação
17
7.1 Cada uma
u
das pa
artes deve informar de imediato a cocontraatante de quaisquer
q
circunsttâncias que cheguem aao seu con
nhecimento e possam aafetar os respetivos
interessses na execuçção do contrrato, de acordo com a bo
oa-fé.
17
7.2 Em esp
pecial, cada uma das p
partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
q
circunsttâncias, con
nstituam ou não força
a maior, qu
ue previsiveelmente imp
peçam o
cumprim
mento ou o cumprimento
c
o tempestivo
o de qualque
er uma das ssuas obrigações, bem
como do
d tempo e/o
ou da medid
da em que previsivelme
ente será afeetada a execcução do
contrato
o.

18

Trransição do
os serviços objeto do ccontrato

Em quallquer caso de
d extinção do contrato
o, independe
entemente do
o motivo quue lhe der origem,
o
o
adjudicatário obriga--se a prestar toda a asssistência neccessária na transição doos serviços objeto
o
do
contrato para a entid
dade adjudiccante ou paraa terceiro po
or esta desig
gnado, de moodo a que se
e garanta
a contin
nuidade dos serviços objjeto do conttrato, com a mínima pe
erturbação ddestes, e a transição
ocorra de forma prog
gressiva e orrdenada.

19

Co
ontagem do
os prazos

Os prazo
os previstos no
n contrato são
s contínuo
os, correndo em sábados,, domingos e dias feriado
os.
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20

Prrodução de
e efeitos

O contra
ato entra em
m vigor na data
d
da sua assinatura e produz efe
eitos, em rellação a cada
a um dos
locais de
e consumo, individualme
ente consideerados, na data
d
em que
e reunirem aas condiçõess legais e
regulame
entares de acesso ao fornecimento
f
o de energia
a elétrica po
or comercial izadores, qu
ue não o
comercia
alizador de último recurso
o, incluindo o
os procedime
entos de mudança do forrnecedor.

21

Ad
ditamento de
d novas in
nstalações
21
1.1 Se no decorrer da vigência do
o contrato, vierem a se
er criadas nnovas instala
ações, as
ontrato ao abrigo de todas as condições
c
mesmass deverão integrar o presente co
contratu
ualizadas, be
em como alg
guma instalação que por lapso possaa não contarr da Lista
de Conssumos dispon
nibilizada;
21
1.2 A reduçção do núme
ero de ponto
os de entrega
a não é considerada alteeração das condições
c
do contrato em vigo
or na sequên cia do presente Concurso
o Público.
21
1.3 O aume
ento do consumo não é cconsiderado alteração das condições do contrato em vigor
na sequ
uência do pre
esente Concu
urso Público, nem carece de aditamennto.
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PARTE III – CLÁUS
SULAS TÉCN
NICAS
1

Diisposições Gerais
1.1

Os con
ncorrentes estarão devid
damente reconhecidos nos termoss do Decretto-Lei nº
29/2006
6, de 15 de Fevereiro, e Decreto-Le
ei nº 172/200
06, de 23 dee Agosto, liccenciados
pela Dirreção Geral de
d Geologia e Energia (DGGE)

1.2

O adjud
dicatário obriiga-se a forn
necer a enerrgia elétrica necessária aao abastecim
mento das
instalaçõ
ões de utilizzação, objetto do presen
nte Caderno
o de Encargoos, até ao limite da
potência
a requisitada
a para efeitoss de ligação à rede.

1.3

O forne
ecimento de
e energia eelétrica será permanente e contínuuo, só pode
endo ser
interrom
mpido nas sittuações prevvistas no ponto 13. das Cláusulas Geerais, bem como
c
nas
situaçõe
es previstas no
n regulameento de relaçõ
ões comercia
ais emitido ppela ERSE.

1.4

Na aprresentação das
d
proposttas ter-se-ão em conssideração, ccomo indicattivos, os
consumos estimado
os e os dado
os apresenta
ados no Anexo V do ppresente Cad
derno de
Encargo
os.

1.5

Os preçços indicadoss pelos conccorrentes nã
ão incluem IVA, e incluirrão sempre todos os
encargo
os inerentes ao
a fornecimeento de enerrgia elétrica.

2

Co
ondições de
e Fornecimento
2.1

A propo
osta para forrnecimento d
de energia elétrica terá a duração esstipulada no ponto 2.
das Cláu
usulas Geraiss.

2.2

Todas as
a faturas de
everão apres entar a rotulagem de en
nergia obrigaatória, de aco
ordo com
a Lei nºº 51/2008, de
e 27 de Agossto, nomeada
amente:

2.3

a)

A origem de
e energia eléttrica que adq
quiriram e ve
enderam aoss seus cliente
es (MIX);

b)

Os impactess ambientais associados à origem da energia elétrrica.

ores a fatura
ar resultarão das quantid
dades efetiva
amente conssumidas, seg
gundo os
Os valo
autos de
e faturação elaborados
e
eem cada mêss do contrato
o.

2.4

A fatura
ação mensal será por me dição, em fu
unção dos consumos obtiddos.
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2.5

Quando
o não for po
ossível cump
prir o estipu
ulado no pon
nto 2.3, a ffaturação po
oderá ser
estimad
da, de acordo
o com a tipo logia de loca
al de consum
mo, mas os pprazos de aco
ordo com
o ponto 2.4

2.6

etuados no ú
último mês do respetivo ano
a contabilís
ístico.
Os acerttos serão efe

2.7

Deverá ser disponibilizado um G
Gestor de Clie
ente 24 horass por dia.

2.8

dicatário pre
estará de fo
orma correta
a e fidedigna
a, as inform
mações referrentes às
O adjud
condições em que são
s efetuadoss os fornecim
mentos de en
nergia elétricca, bem com
mo prestar
entos que see justifiquem, de acordo com
c
as circuunstâncias.
todos oss esclarecime

2.9

Sempre que houver interrupção de fornecim
mento não pro
ogramada, o adjudicatário emitirá
o de 8 dias após
a
a interrrupção, um relatório
r
com
m informaçãoo sobre os motivos da
no prazo
mesma..

dicante reserva-se o dirreito de imp
plementar medidas
m
de uutilização raccional de
2.10 O adjud
energia,, tendo em vista
v
a reduçção dos con
nsumos de energia das innstalações, quer
q
seja
por imp
plementação de eficiênciaa energética, quer pela transferência
t
a dos consum
mos para
horárioss mais favorá
áveis, quando
o exequível.
dicante reserv
va-se, ainda o direito de em virtude da
d implemenntação de me
edidas de
2.11 O adjud
utilizaçã
ão racional da energia, eespecificadas no ponto an
nterior, a posssibilidade de efetuar
a reduçã
ão da potênccia contratad
da para cada instalação.

3

aracterístic
cas do bem a fornecer
Ca

O adjudiicatário forne
ecerá energia
a elétrica às instalações constantes
c
no
n Anexo V, e obriga-se a cumprir
os requ
uisitos e e
especificações técnicas

previstas na legislaçã
ão em viggor para o sector,

designad
damente:
3.1

O regula
amento da qualidade
q
de serviço (RQS
S) – Despach
ho nº 5255/22006, de 8 de
d Março,
emitido pela DGEG
G, que estab
belece os padrões mínimos de quaalidade, de natureza
técnica e comercial, a que devve obedecerr o serviço prestado peela entidade do SEM
o Eletrónico Nacional).
N
(Serviço

3.2

O regula
amento de re
elações Com
merciais do Se
ector Elétrico
o e Regulameento de Acessso às
redes, emitidos
e
pela
a ERSE.
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