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OFERTĂ-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE
(pentru consumator noncasnic eligibil - categoria de consum B1,B2,B3,B4)
Stimate client,
Supunem atenției Dumneavoastră oferta ARC PARC INDUSTRIAL de furnizare a gazelor naturale. Prețul propus include
serviciile reglementate de transport a căror valoare este stabilită prin acte normative emise de către Autoritatea Națională de
Reglementare în domeniul Energiei.
Ofertă-tip de FURNIZARE, pe categorii de consum, cu servicii de transport și înmagazinare subterană incluse (lei/MWh):
B1
B2
B3
B4
135,00
134,50
134,00
133,50
Ofertă-tip de FURNIZARE, pe categorii de consum, fără tarife reglemenate incluse - pentru comparație cu alți furnizori
(lei/MWh):
120,00
119,50
119,00
118,50
Punct de predare/preluare: la ieșirea din post/stația de reglare/măsurare a gazului;
Calitatea gazului natural: în conformitate cu reglementările în vigoare;
Termene, modalități, condiții de facturare și plată. Garanții. Penalități:
✓ Factura se va comunica la adresa de corespondență stabilită prin contractul de furnizare a gazelor naturale, pe suport de hârtie.
La opțiunea consumatorului aceasta se poate transmite și în format electronic;
✓ Termenul de scadență al facturii lunare este de 30 zile de la emiterea facturii;
✓ Dacă factura este scadentă în zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenței;
✓ În situația înregistrării de întârzieri mai mari de 30 zile calendaristice la plata facturilor lunare, Clientul va prezenta
Furnizorului la cererea acestuia, garanţii de plată acoperitoare pentru volumul livrărilor unei luni medii din perioada de iarna
(octombrie-martie). Forma de garanţie agreată de către părți este “Bilet la ordin”. Garanția va fi transmisă în original, la sediul
Furnizorului, în termen de maxim 7 zile de la data solicitării Furnizorului;
✓ Pentru plățile efectuate după data scadenței, Clientul va plăti, la cererea Furnizorului, o penalitate de întârziere de 0,04 %/zi
aplicată la suma neplătită, calculată începând cu prima zi după data scadenței, până când plata este făcută integral;
✓ Obligațiile de plată sunt considerate îndeplinite în momentul în care sumele plătite au intrat în contul Furnizorului;
Acceptarea ofertei comerciale se confirmă prin transmiterea unei adrese scrise, semnată de către reprezentantul legal al Clientului
la sediul Arc Parc Industrial SRL. Adresa va fi însoțită de urmatoarele documente:
✓ Copie după certificatul de înregistrare la ORC;
✓ Copie certificat constatator de la ORC de unde să rezulte reprezentanții legali.
✓ Contractul de furnizare gaze naturale:
✓ Se încheie pe o perioadă de un an de zile, de la data acceptării ofertei și transmiterea documentelor necesare. Dacă nici una
dintre părți nu notifică celeilalte părți intenția de încetare a contractului cu minim 45 zile înainte de data de expirare, contractul
se prelungește automat pentru o perioadă egală cu cea stabilită inițial;
✓ În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, urmare a modificărilor survenite pe piața gazelor naturale, formula de
calcul a prețului nu mai poate fi aplicată, părțile vor negocia cu bună credință adaptarea contractului la noile condiții. În
situația în care, urmare a negocierilor, nu se ajunge la un consens, ambele părți pot denunța unilateral contractul cu o notificare
prealabilă de 15 zile;
✓ Poate înceta prin denunțarea unilaterală a acestuia din inițiativa Clientului/Furnizorului, cu condiția notificării prealabile a
celeilalte părți cu minim 21 de zile înainte ca denunțarea să producă efecte, sub condiția îndeplinirii în întrgime a obligațiilor
de plată prevăzute contractual. Încetarea contractului ca urmare a denunțării unilaterale poate să producă efecte doar începând
cu prima zi calendaristică a fiecărei luni de livrare.
Pentru orice informații suplimentare, ne puteți contacta la următoarele coordonate tel: 0264.406.817, fax: 0264.433.303 sau email: office@arcparc.ro. Vă asigurăm de întreaga noastră considerație.
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