OFERTA TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE
– CONSUMATORI NONCASNICI –
1. Ofertant:
ENEX S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47/11, Parcul Industrial
Tetarom I, judeţul Cluj.
2. Data întocmirii ofertei-tip:

25 septembrie 2017

3. Perioada de valabilitate a ofertei:

31 decembrie 2017

4. Preţul de furnizare gaze naturale:
Pretul de furnizare al gazelor naturale ce se vor livra Beneficiarului se calculează astfel încât
acesta să fie competitiv şi să urmărească evoluţia tarifelor reglementate şi a obligaţiilor legale în
domeniu.

Pf = Pgn + Tt + Td + Rc
Categorie
client

Consum anual
[MWh]

B1

până la 23,25
de la 23,26 până la
116,28
de la 116,29 până
la 1.162,78
de la 1.162,79
până la 11.627,78

B2
B3
B4

Preţ de furnizare
gaze naturale (Pf)
[lei/MWh]
193,24

Preţ de furnizare
gaze naturale (Pf)
[lei/MWh]
198,21

183,23

187,06

171,88

176,54

167,81

173,11

Dacă clientul se regăseşte
în aria de distribuţie a
DISTRIGAZ SUD REŢELE

Dacă clientul se regăseşte
în aria de distribuţie a
DELGAZ GRID S.A.

unde:

Pf – preţul de furnizare al gazelor naturale (lei/MWh);
Pgn – preţul gazelor naturale (lei/MWh)
Consum anual
Categorie client
[MWh]
B1
până la 23,25
B2
de la 23,26 până la 116,28
B3
de la 116,29 până la 1.162,78
B4
de la 1.162,79 până la 11.627,78

Preţ gaze naturale (Pgn)
[lei/MWh]
145,00
135,00
125,00
122,00

Notă: Preţul gazelor naturale (Pgn) NU include tariful de transport şi distribuţie.
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Tt – tariful volumetric de transport reglementat de ANRE (lei/MWh), reprezintă costul
serviciilor de transport stabilit pe baza tarifelor de transport reglementate în vigoare
(componentele de rezervare capacitate de transport si componenta volumetrică).
Contravaloarea costului cu serviciile de transport se calculează pe baza profilului de
consum al clientului, aplicându-se tarifele reglementate de transport al gazelor naturale.
Profilul de consum şi gradul de utilizare a capacităţii maxime orare rezervate poate
influenţa preţul de furnizare al gazelor naturale, prin diminuare sau majorare.
Td – tariful de distribuţie reglementat de ANRE (lei/MWh), reprezintă costul serviciilor de
distribuţie specific fiecărei categorii de consum (B1 - B6) şi fiecărui operator de distribuţie din
aria punctului de consum.
Tarifele de distribuţie se pot regăsi pe pagina de internet a fiecărui distribuitor sau pe pagina
ANRE.
Notă: Pentru cazul în care potenţialul client se regăseşte în aria de distribuţie a DISTRIGAZ
SUD REŢELE sau a DELGAZ GRID S.A., regăsiţi mai jos tarifele de distribuţie (Td) ale acestora.
Tarife reglementate de
Tarife reglementate de
distribuţie (Td) pentru clienţii distribuţie (Td) pentru clienţii
Categorie
Consum anual
conectaţi în sistemul de
conectaţi în sistemul de
client
[MWh]
distribuţie al
distribuţie al
DISTRIGAZ SUD REŢELE
DELGAZ GRID S.A.
[lei/MWh]
[lei/MWh]
B1
până la 23,25
28,24
33,21
de la 23,26 până
B2
28,23
32,06
la 116,28
de la 116,29 până
B3
26,88
31,54
la 1.162,78
de la 1.162,79
B4
25,81
31,11
până la 11.627,78
Ordin ANRE nr.
Ordin ANRE nr.
21/30.03.2017
21/27.04.2016
Rc – cost aferent rezervării de capacitate (lei/MWh)
Rc = (Cr * Nh * Tmh) / Q
Cr – capacitatea fermă rezervată orar (MWh/h);
Nh – numărul orelor în luna de livrare;
Tmh – tarif mediu de rezervare de capacitate orară (lei/MWh), calculat luând în considerare
tarifele de rezervare de capacitate orară pe puncte de intrare/ieşire reglementate, valabile în
perioada de livrare (Ordin ANRE nr. 39/10.08.2016); Tmf = 3,65 lei/MWh/h
Q – cantitatea lunară de gaze naturale livrată (MWh).
•
•

Preţul de furnizare al gazelor naturale (Pf) NU include TVA şi accize;
Tarifele reglementate de transport şi distribuţie sunt stabilite prin ordine/decizii ANRE
şi pot suferi modificări în perioada de valabilitate a ofertei;
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5. Garanţii:
Scrisoare de garanţie bancară / Plată în avans, după caz.
Contravaloarea garanţiei va fi de 30 de zile de consum maxim zilnic.
6. Termen de plată a facturii:
15 zile de la data emiterii facturii.
7. Modalităţi şi condiţii de plată:
• În numerar la sediul societăţii sau prin virament bancar în conturile înscrise pe factură;
• Plata integrală a facturii în termen de 15 zile de la data emiterii.
8. Opţiuni privind modul de transmitere al facturii:
• Prin livrare la adresa poştală;
• Prin emiterea unei facturi de tip electronic şi notificarea pe mail.
9. Durata contractului, termene şi condiţii de denunţare unilaterală:
• Contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale aferent prezentei oferte se încheie pe o
perioadă de 1 an (12 luni). Această perioadă se poate prelungi prin acte adiţionale, cu acordul
părţilor.
• Încetarea contractului survine la încheierea perioadei de valabilitate a contractului sau prin
acordul părţilor;
• Pe parcursul derulării contractului, oricare ditre părţi poate denunţa unilateral contractul în
conformitate cu art. 143, lit. g) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, notificând
în scris cealaltă parte cu cel puţin 21 zile calendaristice înainte de rezilierea efectivă.
10. Modalităţi de acceptare/refuzare a ofertei-tip:
Oferta – tip se consideră acceptată prin semnarea contractului de vânzare-cumpărare gaze
naturale la sediul ENEX S.R.L.
11. Documente necesare pentru încheierea contractului:
• Copie după certificatul de înregistrare emis de către ONRC;
• Acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare, dacă
această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului, în cazul în care
solicitantul persoană fizică/juridică care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate
similară şi care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act
încheiat cu proprietarul;
• Cont bancar şi denumirea băncii prin care clientul va efectua plata facturilor;
• Copia actului de proprietate/închiriere pentru adresa locului de consum, şi acordul
coproprietarilor sau al proprietarilor (după caz) şi copie B.I./C.I. ale acestora;
Pentru orice informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0264-207550 sau pe adresa
de e-mail enex@enexcluj.ro.
Cu consideraţie,
Echipa ENEX S.R.L.
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