MENŢINE SIBIUL COMPETITIV
Invitaţie de participare la achiziţii de grup
pentru obţinerea preţurilor mai mici la energie electrică
Stimate Domn, stimată Doamnă Director!
Cu scopul de a sprijini eforturile membrilor săi de a-şi reduce costurile de producţie, Camera de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Sibiu, în parteneriat cu Ensorce au început demersurile pentru constituirea unei Comunităţi de
achiziţii în vederea derulării achiziţiilor pentru energie electrică în cadrul unui grup organizat.
Este printre primele ocazii când această metodă dovedită deja pe pieţele de energie din Europa Centrală şi de Vest
este aplicată în beneficiul consumatorilor din România, metodă prin care în Ungaria anul trecut s-au obţinut
economii de 800.000 euro pentru un grup de peste 100 companii.
Scopul iniţiativei, modul de desfăşurare
Scopul Comunităţii de achiziţii este ca, prin cumularea consumurilor individuale, membrii acestuia să beneficieze
de avantajele ce decurg din iniţiativa comună, iar prin experienţa şi expertiza partenerilor şi prin competiţia acerbă
dintre furnizori să se obţină cel mai mic preţ posibil în cele mai avantajoase condiţii.
Prin achiziţia de grup, consumatorii - chiar dacă vor încheia contracte individuale cu furnizorul câştigător - vor putea
profita de pe urma unei poziţii de negociere mai favorabile şi vor putea obţine condiţii preferenţiale. De asemenea,
în cadrul achiziţiei consumatorii vor avea posibilitatea negocierii clauzelor individuale.
De ce să vă alăturaţi?
•
•
•
•
•

se pot obţine preţuri mai avantajoase faţă de cele negociate individual
întregul proces este derulat de către experţii Ensorce
achiziţia este derulată prin mijloace electronice, care asigură cele mai bune preţuri
serviciul se autofinanţează - costurile acestuia se plătesc din economia obţinută
deoarece Ensorce lucrează pe bază de comision de succes, nu există risc - în caz că nu se obţin
economii nici cheltuieli nu există

Organizator - Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu şi Ensorce srl (www.ensorce.ro)
Ensorce este o companie românească cu capital mixt, specializată pe achiziţia de energie electrică şi gaze
naturale, cu o vastă experienţă pe pieţele de energie din Europa Centrală. Prin firmele partenere Ensorce a
participat la derularea a peste 4000 de proiecte de achiziţii în ţările vecine, obţinând economii totale de 56 milioane
de euro. Ensorce a oferit de asemenea suport în cadrul achiziţiilor de grup derulate în parteneriat cu camere de
comerţ, organizaţii patronale şi clustere, experinţele din România însumând 27 proiecte de achiziţii în valoare de
peste 1.1 milioane euro şi sume economisite de peste 150.000 euro.
Derulare şi costuri
Remuneraţia Ensorce reprezintă 30% din economiile realizate de către companiile participante pe durata unui an,
raportate la preţurile de pornire individuale (preţ actual sau ofertă de furnizare). De asemenea Ensorce va încheia
contracte de colaborare cu fiecare consumator în parte care a aderat la Comunitatea de achiziţii.
Pentru a răspunde întrebărilor şi pentru a vă putea convinge personal de avantajele achiziţiilor de grup derulate cu
ajutorul mijloacelor electronice, vă aşteptăm la evenimentul de informare care va avea loc în data de miercuri,
15 iulie 2015,ora 14:00, la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu, str. Telefoanelor, nr. 1, et. 3, sala
de conferinţe. Pentru confirmări vă rugăm să luaţi legătura cu Dna. Radu Simona, tel. 0753-192215, 0269/210503,
fax. 0269-211831, e-mail: mc@cciasb.ro

