Notificare conf. Art.12 din Contractul de vanzare -cumparare a gazelor naturale
OFERTĂ-TIP
pentru consumatorii noncasnici racordați în rețelele de
distribuție a gazelor naturale a S.C. GAZ NORD EST S.A
1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE FURNIZORULUI DE GAZE NATURALE
S.C. GAZ NORD EST S.A, cu sediul în Hârlău, str. Stefan cel Mare, nr. 8A,
telefon/fax nr. 0232-722200 înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J22/786/2002, cod
de înregistrare fiscală RO 14773987, cont IBAN nr. RO42RZBR0000060002538418 deschis
la Raiffeisen Bank, reprezentant de Tincă Teodor în calitate de director general
2. DATA ÎNTOCMIRE ȘI VALABILITATE OFERTĂ
Oferta este întocmită la data de 25.08.2021 si este valabilă până la 31.12.2021. Prețul
ofertat este pentru lunile octombrie 2021-decembrie 2021.
3. CATEGORII ȘI TIPURI DE CLIENTI CARE POT OPTA PENTRU OFERTĂ:
Clienții noncasnici racordați în distribuțiile S.C. Gaz Nord Est S.A. cu un consum anual
care se încadrează in categoriile de consum C1-C2.
4. PREȚUL FINAL DE FURNIZARE (LEI/MWh)
Prețul final pentru furnizarea gazelor naturale pentru lunile octombrie 2021decembrie 2021 este după cum urmează:
- 298,00 lei/MWh pt.cat.C1 si 296,82 lei/MWh pt.cat. C2;
și include toate serviciile necesare consumului astfel:
- gaze naturale din producția internă, gaze naturale din import, gaze naturale din înmagazinate;
- serviciul de distributie (tarif reglementat ANRE 38,9 lei/MWH pt. cat. C1 si 37,72 pt.C2;
- serviciul de transport (tarif reglementat ANRE;)
- serviciul de înmagazinare (tarif reglementat ANRE).
Tarifele reglementate de transport, de distribuţie şi de înmagazinare subterană a
gazelor naturale sunt stabilite prin ordine/decizii ANRE şi pot suferi modificări în perioada
de valabilitate a ofertei.
Prețul final pentru furnizarea gazelor naturale nu include acciză și TVA.
Va rugam ca in termen de 15 zile calendaristice de la primirea prezentei sa ne
transmiteti acceptul sau refuzul dvs.privind aceasta modificare de pret.
In cazul in care nu veti fi de acord cu noul pret propus, va informam ca aveti
dreptul denuntarii unilaterale a contractului de furnizare, cu un preaviz de 21 de zile,
conform prevederile legale, fara costuri suplimentare.
In cazul acceptarii ofertei este necesar sa ne transmiteti un ex. al Actului Aditional
prin posta la adresa:Harlau, str. Stefan cel Mare si Sfant nr.8A, bl.21, parter, jud. Iasi
sau prin posta electronica la adresa de e-mail: office@gaznordest.ro
In cazul in care nu veti transmite raspunsul dumneavoastra in termen de 15 zile,
noul pret de furnizare gaze naturale se considera acceptat.
Cu stimă,
Teodor TINCĂ, Director General

