OFERTA COMERCIALĂ GAZE NATURALE PENTRU CLIENȚI NONCASNICI

GAZE NATURALE
Acest document conține oferta comercială pentru furnizarea de gaze naturale clienților noncasnici propusă de ENERGIA GAS & POWER S.R.L. cu
sediul în Bucureşti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 7A, etaj 8, Sector 1, call center 021 9334, fax: 0374096013, email: office.ro@e-nergiagp.com,
având Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) 32662596, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J40/33/2018, cont de virament nr.
RO30BTRLRONCRT0242447901 deschis la Banca Transilvania, deţinătoare a Licenţei de furnizare a gazelor naturale nr. 1957/12.03.2014, eliberată
de A.N.R.E.
PRETUL
1. Cumpărătorul din categoria de client C1 (consum anual 0 ≤ 280 MWh) beneficiază de un preț al gazului natural egal cu:

•
•
•

Ianuarie 2022, Februarie 2022, Martie 2022: 920 lei/MWh
Aprilie 2022, Mai 2022 ,Iunie 2022: 580 lei/MWh
Iulie 2022 - Ianuarie 2023: 586 lei/MWh

Componenţa preţului facturat este următoarea:
preţ gaze naturale în cuantumul mentionat anterior
tarif zilnic rezervare în cuantum de 2,00 lei/zi
abonamentul lunar in valoare de 200 lei/luna
tarif unitar rezervare de capacitate de transport
tarif serviciu distribuţie, care variaza in functie de Operatorul sistemului de Distributie
tariful volumetric de transport
Acciza
TVA în cuantum de 19 % din valoarea facturii.
Distributie

Tarif
Distributie
Cat. C1
21,72

Tarif transport

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.A.

33,19

13,50

Delgaz Grid SA

30,26

13,50

DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.

30,13

13,50

GAZ EST S.A.

38,90

13,50

GAZ VEST S.A.

30,58

13,50

GAZMIR IASI SRL

42,29

13,50

MEGACONSTRUCT S.A.

38,29

13,50

NORD GAZ S.R.L.

31,83

13,50

PREMIER ENERGY SRL

32,74

13,50

PRISMA SERV COMPANY S.R.L.

32,84

13,50

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE “ ROMGAZ “ SA

48,19

13,50

DISTRIGAZ - PT LOCALITATEA MACIN

28.61

13,50

CORDUN GAZ S.A.

13,50

2. Furnizorul va refactura orice alte taxe, tarife, costuri si/sau penalitati percepute de către operatorul de distribuție si/sau operatorul de transport
si/sau operatorul de înmagazinare și care nu sunt incluse în prețul final de vânzare gaze naturale prevăzut la Art. 1 (spre exemplu, dar fără a se
limita la taxa de deconectare/reconectare, tariful de dezechilibru, tariful de depasire a capacitatii rezervate).
3. Tarifele reglementate specificate (de distribuție, transport, înmagazinare) pot suferi modificări în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
Valoarea accizei și valoarea TVA sunt stabilite în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
4. În cazul apariției unor acte normative prin care se modifică valoarea tarifelor reglementate, a accizei sau TVA asociate alimentării cu gaze
naturale sau prin care se instituie un nou tarif reglementat, o nouă acciză sau taxă sau se abrogă prevederile legale ce instituie tarifele
reglementate, accizele sau TVA existente, modificările se aplică în factură de la data intrării în vigoare a respectivei dispoziții legale, cu notificarea
clientului prin intermediul facturii si prin afisarea pe site-ul web al furnizorului, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.
5. Prețul de furnizare poate fi modificat dacă intervin modificari ale prețului de achiziție a gazelor naturale sau daca intrevin schimbări care modifica
condițiile de tranzactionare a gazelor naturale existente la data prezentei, acestea fiind de natură să ducă la modificarea prețului. In cazul
modificarilor unilaterale, furnizorul va transmite clientului o notificare cu privire la noile condiții economice, in conformitate cu prevederile din
Condițiile Generale.
FACTURAREA ŞI PLATA
1. Perioada de facturare va fi lunara si Furnizorul va emite factura pentru consumul lunar în ultimele 15 (cincisprezece) zile ale lunii ce urmează
după luna de contract. Facturile vor fi transmise Clientului, conform metodei aleasă de acesta în cadrul Contractului de Furnizare.
2. Plăţile se vor efectua în Lei, pe baza facturilor emise de Furnizor, conform termenului scadent înscris pe factură.

3. Plata facturilor se va face în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii de către Furnizor, data emiterii și data
scadenței fiind înscrise pe factură. Clientul poate efectua plata prin oricare dintre următoarele modalităţile: Ordin de plată sau folosind aplicatia
Internet banking în contul Furnizorului, Mandat poştal la oficiile Poştei Române, Automate de plata cu numerar sau card din agenţiile băncilor
partenere (PayPoint, Un-doi), on-line pe site-ul furnizorului www.e-nergiagp.com (prin intermediul aplicatiei EuPlatesc) .
4. La solicitarea expresă a Furnizorului, Clientul va trimite Furnizorului prin fax, e-mail sau prin orice altă metodă o copie a documentului de plată.
5. Neplata facturii la termenul scadent va atrage după sine penalităţi calculate zilnic egale cu penalităţile aplicate pentru plata cu întârziere a
sumelor datorate către bugetul de stat în vigoare. Penalitățile încep să curgă din ziua imediat următoare datei scadente și până în ziua plății,
inclusiv. De asemenea, Furnizorul este indreptăţit să întrerupă furnizarea gazelor naturale conform procedurii din Condiţiile Generale la Contract.
6. În cazul în care o sumă facturată de către Furnizor este contestată integral sau în parte de Client, se va aplica procedura din Condiţiile Generale
la Contract.
7. Clientul este de acord că Furnizorul va face imputația plății asupra sumelor achitate de către Client în următoarea ordine: penalități de întârziere
și debit principal (factura lunară).
8. În cazul în care, conform prevederilor legale în vigoare, Furnizorul trebuie să returneze Clientului o sumă de bani, iar Clientul nu optează pentru
compensarea acestei sume cu facturile următoare, aceasta va fi returnată la banca şi în contul IBAN indicat de Client.
9. În cazul în care returnarea sumei respective nu poate fi realizată sau a eşuat din motive imputabile Clientului, aceasta va fi utilizată pentru
compensarea următoarelor facturi emise de Furnizor.
PERIOADA VALABILITATE OFERTĂ
Prezenta oferta a fost intocmita la data de 01.01.2022 și poate fi acceptată până la data de 31.01.2022.
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Ianuarie

CONSUMUL LUNAR ESTIMAT
Cantitățile lunare solicitate de client se iau în calcul la emiterea facturilor de estimare.
În lipsa cantităților lunare solicitate de client, la emiterea facturilor de estimare se iau în calcul cantitățile determinate în baza istoricului de consum
comunicat de catre Operatorul de Distributie in functie de categoria de consumator din care face parte clientul.
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MODALITATEA DE ACCEPTARE A OFERTEI-TIP
Acceptarea ofertei-tip se face prin semnarea prezentei oferte de către client și transmiterea acesteia la adresa de e-mail: contact.ro@energiagp.com, prin semnarea ofertei on-line sau predarea către agentul Furnizorului.
DURATA, CONDIȚIILE DE REÎNNOIRE/PRELUNGIRE ȘI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
1. Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată începând de la data activării furnizării.
În cazul încheierii Contractului la distanță sau în afara spațiilor comerciale ale Furnizorului, Contractul se consideră încheiat în momentul în care
Clientul primește de la Furnizor o confirmare de încheiere a Contractului, pe care Furnizorul o trimite în termen rezonabil de la transmiterea de
către Client a documentelor necesare pentru încheierea Contractului, pe suport hârtie (înmânată sau transmisă prin curier/serviciu poștal) sau
prin e-mail, la adresa indicată de Client în cererea de încheiere a Contractului.
2. Alimentarea cu gaze naturale în temeiul Contractului se va realiza de la data încheierii Contractului însă, nu mai devreme de (i) data intrării în
vigoare a contractului de distribuție și/sau de transport pentru locul de consum care face obiectul Contractului, în cazul unui loc de consum nou,
sau (ii) ziua următoare zilei în care încetează contractul de furnizare cu furnizorul anterior (ora 00:00), în cazul schimbării de furnizor. În cazul
încheierii Contractului la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale ale Furnizorului alimentarea cu gaze naturale în temeiul Contractului se va
realiza începând cu data expirării termenului de retragere sau, la solicitarea expresă a Clientului, de la data încheierii Contractului însă, în ambele
cazuri, nu mai devreme de (i) data intrării în vigoare a contractului de rețea pentru locul de consum care face obiectul Contractului, în cazul unui
loc de consum nou, sau (ii) ziua următoare zilei în care încetează contractul de furnizare cu furnizorul anterior (ora 00:00), în cazul schimbării de
furnizor.
3. Contractul poate fi denunțat în mod unilateral de către Client printr-o notificare prealabilă transmisă în scris celeilalte părţi, de cel puțin 21
(douăzecişiuna) zile calendaristice.
4. Contractul încetează ca urmare a intervenirii unui caz de forța majoră care produce efecte pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) zile, în
conformitate cu Condițiile Generale la Contractul de Furnizare a Gazelor Naturale la Consumatori Noncasnici ("Condițiile Generale").
5. Furnizorul are dreptul de a rezilia de drept Contractul, fără intervenția instanței şi alte formalități, cu o notificare prealabila de 15 (cincisprezece)
zile, în următoarele cazuri: (a) în caz de neplată de către Client a facturilor emise conform contractului, cu respectarea măsurilor succesive aplicabile
în caz de neplată; (b) încetarea dreptului de proprietate sau de folosință al Clientului asupra locului de consum sau (c) în alte situații prevăzute de
actele normative în vigoare.
6. Contractul poate fi reziliat de către Client, cu notificarea Furnizorului cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile, în condiţia în care asupra
Furnizorului s-a declanşat procedura de suspendare sau retragere a licenţei.
7. In cazul modificarilor unilaterale, furnizorul va transmite clientului o notificare cu privire la noile condiții economice, in conformitate cu articolul
11 din Condițiile Generale.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
Pentru încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel puțin următoarele documente:
a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta
aleasă și modalitatea în care dorește să primească factura;
b) copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului solicitantului
c) act de identitate reprezentant legal
d) copia actului de proprietate sau un alt document care atestă dreptul de folosință al solicitantului asupra spațiului care face obiectul locului de
consum, spre exemplu, adeverinţa eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul din care rezultă că
solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar, în cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă temporară asupra
acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului pentru încheierea contractului de
furnizare a gazelor naturale, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă, în cazul în care solicitantul
nu deţine un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului sau documentul respectiv nu are caracter definitiv,
o declarație pe propria răspundere potrivit căreia solcitantul folosește spațiul în mod legal
e) o declarație pe propria răspundere privind faptul că în spațiul respectiv gazele naturale sunt utilizate numai pentru desfășurarea activităților
noncasnice;
f)declarația pe propria răspundere a solicitantului: (i) privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic
moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc.); (ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se
solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului.
g) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă nu a fost emis un certificat de racordare și convenția de exploatare, dacă este cazul;
h) delegaţia din partea firmei şi copia actului de identitate al împuternicitului însoțite de ştampilă, dacă este cazul
i) contul băncii solicitantului
j) ultima factură emisă de furnizorul actual de gaze naturale, dacă este cazul.
Documentele vor fi prezentate agenților Furnizorului in copii certificate de solicitant ca fiind conforme cu originalul sau pot fi transmise prin poștă
electronică la adresa de e-mail: contact.ro@e-nergiagp.com.
Prezenta oferta se adreseaza numai consumatorilor noncasnici, care fac parte din categoria C1 de consumatori, unde client noncasnic
reprezinta clientul final care achiziționează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu si al carui consum anual este
mai mic sau egal cu 280 MWh.
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