Ofertă comercială - tip de furnizare a gazelor naturale
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1. Datele furnizorului:
NEXT ENERGY DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul social în loc. Draganesti de Vede, Calea Rosiori,
nr. 270, Jud. Teleorman, tel./fax 021 380 44 14, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J34/771/2011,
cod
de
înregistrare
fiscală
RO
29498460,
contul
IBAN
nr.
RO10BRDE445SV69504334450, deschis la BRD –Sucursala Aviatiei Bucuresti, având punct de lucru
in loc. Bucuresti, sector 1, str. Petre S. Aurelian, nr.62, vila nr.15, reprezentată legal de Gabriela Toma,
cu funcţia de Director General, in calitate de titular al licentei de furnizare gaze naturale emisa de catre
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
2. Valabilitatea si modalitatea de acceptare a ofertei
Valabilitatea prezentei oferte: 31.12.2019
Prezenta oferta se adreseaza consumatorilor noncasnici/casnici eligibili din piata libera de gaze
naturale din categoriile de consum C1-C5.
Modalitate de acceptare a prezentei oferte: e-mail sau fax
3. Preţul
Formula de calcul generala a pretului de furniare (Pret contractual) este urmatoarea:
Pret contractual (lei/Mwh) = Pret gaz + Cost transport + Tarif distributie.

Pret gaz = 141 lei/MWh
Cost transport = 15 lei/MWh (Cost transport este un cost estimativ si cuprinde tariful de transport si
si tariful pentru rezervarea de capacitate in SNT si este reglementat de catre ANRE. Pentru stabilirea
costului de transport cu exactitate este necesara cunoasterea capacitatii rezervate in SNT si profilul
consumatorului)

Tarif distributie = este reglementat de catre ANRE si se aplica in functie de distribuitorul concesionar
in zona si categoria de consumator

Pretul final include toate costurile privind achizitia, distributia si transportul gazelor naturale. Nu
include TVA si Acciza. Acestea se vor aplica conform Codului fiscal in vigoare la momentul
facturarii.
4. Facturare si conditii de plata
Factura se emite în ultima zi a fiecărei luni de consum, pentru cantitatea consumata in luna de consum.
Transmiterea acesteia se va face atat prin e-mail, cat si prin curierat rapid la adresa consumatorului.
Plata facturii se va face în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia prin Ordin de Plata,
depunere numerar in contul societatii sau in numerar la caseria unitatii.
Pentru întârzieri la plată se vor aplica majorări de întârziere de 0.1 % pe zi, pentru fiecare sumă cu
scadenţa depăşită, pe perioada între respectiva Dată Scadentă şi data efectivă de efectuare a plăţii.Plata
facturii se face prin orice mijloc legal de plată.
La incheierea contractului este obligatorie depunerea unei garantii reale din partea cumparatorului in
c/v livrarilor lunare, respectiv bilet la ordin avalizat de administratorul societatii sau scrisoare de
garantie bancara.In cazul achitarii gazelor in avans nu se solicita garantii.
5. Durata contractului de furnizare gaze naturale. Conditiile de incetare/prelungire a contrctului
Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale se încheie pe o perioada de un an de zile,
contractul putând fi modificat sau prelungit, prin act adițional, cu acordul ambelor părți. Nedenunțarea,
în scris, de către una din părți a prezentului contract, cu minimum 30 de zile calendaristice, înainte de
data expirării duratei de valabilitate, atrage prelungirea de drept a acestuia, pentru o durată egală cu
aceea convenită inițial. Contractul de furnizare gaze încetează prin denunţare unilaterală, în condiţiile
notificării prealabile cu cel puţin 21 de zile calendaristice.

6. Documente necesare incheierii contractului de furnizare gaze naturale
Copii dupa Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului(CUI), fisa verificarii tehnice a
instalatiei de utilizare gaze naturale.
Conditiile prezentate in aceasta oferta-tip pot suferi modificari ca urmare a negocierii directe cu
consumatorul.
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