We work for You and with You

OFERTA TIP – "CASA TA 12" –
FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII FINALI
Elaborata potrivit art.4 din Ordinul ANRE nr. 106/2014
revizuita la 25.05.2018
Clientul final are dreptul de a incheia contractul de vanzare-cumparare a gazelor naturale prin negocierea
directa cu furnizorul sau prin acceptarea prezentei oferte:
1. Furnizor ofertant
OTTO GAZ S.R.L., cu sediul in Otopeni, Str. 23 August nr. 168, Tel. 021.550.19.76, Fax 021.350.19.78, avand
numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/2644/2014, cu CIF RO11261192, reprezentata legal prin
Alberto Dondi în calitate de Administrator.
2. Perioada de valabilitate a Ofertei: pana la 30.06.2018
Prezenta oferta – tip se adresează clientilor finali casnici si non-casnici din categoria B1 de pe raza teritoriala a
localitatii Otopeni
B. Consumatori conectati in sistemul de distributie
B.1 consumatori cu un consum anual de pana la 12 MWh/an

3. Descrierea serviciilor oferite:

- Furnizarea gazelor naturale inclusiv serviciile de distributie, transport si inmagazinare a gazelor naturale (servicii
reglementate ce sunt refacturate clientului în cuantumul prevazut în actele normative ce le reglementeaza și care sunt
incluse în pretul de furnizare prevazut la pct 4).
- Punct de predare/preluare: La iesirea din statia de reglare/masurare a gazului
- Calitatea gazului natural furnizat: in conformitate cu reglementarile in vigoare

4. Pretul de furnizare (lei/MWh) si tarifele aferente serviciilor incluse in "pachetul de servicii":
Pret pachet furnizare gaze naturale “ CASA TA 12“ – 120 RON/ Luna fara TVA inclus si fara Acciza in cazul
persoanelor juridice si este valabil pentru o perioada de 24 luni.
In pretul pachetului sunt incluse serviciile reglementate de transport si tariful de distributie al OSD
Pretul pachetului este oferit pentru o cantitate anuala de 12 MwH/An. In cazul in care cantitatea furnizata depaseste
limita de 12 MWh / An pretul pentru diferenta pana la consumul realizat va fi de 125 RON/Mwh fara TVA inclus,
pret calculat pentru a recupera costurile privind depasirea de capacitate rezervata.
Pretul pachetului va fi utilizat pe tot parcursul anului pentru facturarea consumului urmand ca regularizarea si
incadrarea consumului sa se faca o data la 12 luni conform legislatiei in vigoare.
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In pretul pachetului “CASA TA 12” – sunt incluse toate serviciile tehnice cum ar fi :
-

Verificari la interventii sau la solicitarea beneficiarului
Verificari anuale ale posturilor de reglare masurare
Verificari anuale sau bianuale ale instalatiilor de utilizare

Tariful reglementat de distributie a gazelor naturale pentru SC OTTO GAZ S.R.L. este cel stabilit
conform reglementarilor in vigoare. La data prezentei, tarifele de distributie pentru S.C. OTTO GAZ S.R.L.
sunt aprobate prin Ordinul ANRE nr. 54/2018 si sunt detaliate in tabelul de mai jos:
Tarife de distributie
B.1. Cu consum pana la 23,25 MWh

Lei/MWh
10,80

Incadrarea/reincadrarea consumatorilor într-o anumita categorie de consum (B1-B5) se va efectua conform normelor
legale în vigoare.
Tariful reglementat de transport a gazelor naturale se calculeaza conform prevederilor legale în vigoare. Incepand
cu data de 01.10.2017, tarifele de transport se calculează conform Ordinului ANRE nr. 74/02.08.2017;
Tarif reglementat de înmagazinare a gazelor naturale este cel aferent operatorului SNGN Romgaz S.A. La data
prezentei, tariful este cel menționat in Ordinul ANRE nr. 58/2015, cu modificarile și completările ulterioare.
Pretul va fi indexat automat fara vre-o notificare in prealabil in cazul care tarifele reglementate, aferente Transport si
Distributie vor fi indexate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.
Pretul de furnizare nu include TVA si Acciza si este fix pentru o perioada de 24 luni
5. Garantii – Se solicita constituirea unei garantii financiare prin plata unui depozit colateral care sa acopere valoarea
unei facturi.
6. Termenele, modalitatile si conditiile de plata a facturii:
6.1 Plata facturii se face in termen de 20 zile calendaristice de la data emiterii facturii;
6.2 Daca factura este scadenta într-o zi nelucratoare, plata va fi facuta în prima zi lucratoare dupa data scadentei;
6.3 Pentru platile efectuate dupa data scadentei, se vor percepe penalitati de intarziere de 0,1%/zi aplicate la suma
neachitata, calculate incepand cu prima zi dup data scadentei, pana cand plata este efectuata integral;
6.4 Obligatiile de plata sunt considerate indeplinite in momentul în care sumele platite au intrat în contul vanzatorului
6.5. In cazul neefectuarii platii oricaror sume datorate de catre Cumparator Vanzatorului la termenele scadente din
Contract, Vanzatorul este exonerat de orice obligatie contractuala privind livrarea gazelor, putand dispune sistarea
furnizarii gazelor pentru neindeplinirea obligatiei de plata la scadenta a sumelor datorate, cu o notificare prealabila
de 5 (cinci) zile calendaristice.
7. Modul de transmitere a facturii:
7.1 Factura se va comunica la locul de consum, numai prin transmiterea pe cale electronica – email

OTTOGAZ S.R.L.
Strada. 23 August, Numar 168,
Otopeni, Ilfov, Romania
Cod Postal 077105
Capital Social 110.000 RON

Reg. Com. J23/2644/2014
Cod Fiscal RO11261192
Telefon: +4 0213 501 976 / 981
Fax: +4 0213 501 978
E-mail: office.ottogaz@fimm.com

Banca Transilvania
RO15 BTRL 0500 1202 J752 11XX RON
RO87 BTRL 0500 4202 J752 11XX EUR
Trezoreria Bucuresti
RO36 TREZ 7005069X XX00 3882 RON

We work for You and with You

8. Durata contractului, conditiile de reinnoire/prelungire si de incetare a contractului
8.1 Contractul de vanzare-cumparare a gazelor naturale se încheie pe perioadă de 24 luni. Contractul poate fi modificat
numai in scris prin act aditional, cu acordul ambelor parti.
8.2 Incetarea contractului va opera de drept, fara punere in intarziere, incepand cu data la care este constatat de
catre Operatorul de Sistem consumul fraudulos.
8.3 Fiecare dintre parti poate denunta unilateral contractul de vanzare-cumparare a gazelor naturale in baza unei
notificari prealabile transmisa celeilalte parti cu cel puțin 90 de zile calendaristice inainte de momentul in care
denuntarea devine efectiva. Denuntarea devine efectiva sub conditia indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale asumate.
9. Modalitatea de acceptare a ofertei-tip:
9.1 Acceptarea ofertei-tip se comunica in scris prin adresa semnata si stampilata, dupa caz, in original de catre
cumparator/reprezentantul legal al clientului comunicata la sediul furnizorului. In cazul consumatorilor noncasnici,
furnizorul isi rezerva dreptul de a verifica la Registrul Comertului daca persoana semnatara a ofertei este sau nu
reprezentantul legal al societatii. In situatia in care informatiile de la ONRC nu concorda cu cele inscrise in acceptarea
ofertei, OTTO GAZ SRL va considera ca oferta nu este acceptata de catre consumatorul noncasnic.
10. Documentele necesare pentru incheierea contractului:
Copie de pe actul de identitate/certificatul de inmatriculare;
Copie de pe actul de detinere al spatiului, actualizat;
Acordul proprietarului, după caz;
Certificat constatator de la Registrul Comertului, actualizat, dupa caz;
Cerere incheiere contract furnizare.
11. Alte clauze
11.1 Diferentele inregistrate fata de capacitatea rezervata/nerespectarea nominalizarilor transmise Vanzatorului, vor fi
refacturate Cumparatorului conform prevederilor Codului Retelei si contractelor cadru in vigoare, cu modificarile și
completarile ulterioare.
11.2 In situatia schimbarii furnizorului, Cumparatorul se obliga sa achite Vanzatorului toate costurile suportate de catre
Vanzator, ca urmare a indeplinirii obligatiei de constituire a stocului minim de gaze naturale in numele Cumparatorului,
prevazut de normele legale in vigoare, precum si costurile legate de rezervarea de capacitate, in cazul nepreluarii
integrale a capacitatii rezervate, atat pe puncte de intrare in SNT, cat si pe puncte de iesire din SNT, pana la sfarsitul
perioadei contractuale, conform prevederilor contractului ce se va incheia intre parti.
11.3. Acceptarea prezentei oferte nu va reprezenta un contract intre parti, pentru a beneficia de furnizarea de gaze
naturale, consumatorul fiind nevoit sa incheie un contract de vanzare-cumparare gaze naturale cu OTTO GAZ S.R.L.,
contract care va cuprinde si clauzele din prezenta oferta.
12. Modificarea circumstantelor
12.1 In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, urmare a modificarilor survenite pe piata gazelor naturale,
formula de calcul a pretului stabilit la punctul 4. din oferta nu mai poate fi aplicata partile vor negocia cu buna
credinta adaptarea contractului la noile conditii. In situatia in care, urmare a negocierilor, nu se ajunge la un consens,
ambele parti pot denunta unilateral contractul cu o notificare prealabila de 90 de zile.
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