Oferta Tip Furnizare Gaze Naturale
pentru clientii casnici
Pret fix garantat
SC CYEB S.R.L., ca și membru in Grupul MVM, este furnizor de gaze naturale și energie electrică în Romania. Ne
desfășurăm activitatea cu scopul satisfacerii celor mai exigente cerințe ale clienților noștri si transformării relației
contractuale intr-un parteneriat pe termen lung.

SCOPUL FURNIZĂRII
CLIENT intentionează să consume 100% din necesarul său de gaze naturale de la CYEB S.R.L.






Cantitatea contractuală totală [CCT]: (MWh);
Cantitatea maximă orară contractată [CMO]: (MWh/oră);
Categorie Consumator: C1-C4;
Cantitatea maximă lunară contractată [CML]: CMO*24*numărul de zile din lună;
Suplimentarea CCT: pentru cantităti suplimentare peste CCT, cele două părti vor negocia cu bunăcredintă.

DURATA CONTRACTULUI
12 luni

FURNIZAREA
Puncte de predare/preluare: la iesirea din Statia de reglare - măsurare a presiunii gazului.

CALITATEA GAZULUI NATURAL
Conform reglementărilor în vigoare.

REZERVAREA DE CAPACITATE
Pentru fiecare Punct de predare/preluare rezervările de capacitate maximă orară [CMO] vor fi făcute de CYEB
S.R.L.
Ambele părti vor aplica si se vor supune în totalitate reglementărilor SNTGN Transgaz pentru fiecare Punct de
predare/preluare (de ex. tarife, penalităti pentru depăsirea rezervării de capacitate pe oră, presiune etc.).

PRET FIX GARANTAT
Pretul contractual se formeaza pornind de la Pretul volumetric de furnizare la care se adauga suma tarifelor
reglementate de transport si distributie. Valoarea facturii lunare (Vf) va fi calculata pentru fiecare Punct de
Predare/Primire (PPP), astfel:
Vf = PT*V
Pretul contractual total (PT) se calculeaza ca fiind suma dintre pretul amestecului de gaze naturale (P G) tariful
volumetric de transport gaze naturale (TT) si tariful de distributie gaze naturale (TD), conform formulei:
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PT = PG + TT + TD + ValCAP
Unde:
Vf = Valoare factura lunara;
PT = Pret contractual total [lei/MWh];
V = Volum gaze naturale [MWh/ lunar];
ValCAP = Valoarea lunara a rezervarii de capacitate.
Pentru perioada contractuala, avand in vedere taxele de transport (TT si TD si ValCAP) valabile in momentul semnarii
contractului, pretul final garantat (fara TVA) este :
Categorie consum

Pret gaz Pg

Clienti conectati in sistemul
de distributie S.C. DELGAZ
Grid S.A.

Clienti conectati in sistemul
de distributie al S.C.
Distrigaz Sud Retele SRL

C1

90

124,61

124,75

C2

90

122,95

123,00

C3

90

120,58

121,67

C4

90

118,61

115,45

Pentru cazul in care potentialul client nu se regaseste in aria de distributie a unuia din cei doi distribuitori
mentionati mai sus acesta este rugat sa urmareasca pasii de formare a pretului final detaliati mai jos urmand sa
utilizeze, dupa caz:


tariful de distributie al distribuitorului autorizat din zona sa de consum (C1 – C4 si care se regaseste pe
site-ul ANRE sau pe pagina web a fiecarui distribuitor);



tariful de transport 4,00 lei/ MWh pentru eventualitatea in care consumatorul este conectat direct in
sistemul de transport - SNT (C6-C7).

TVA si acciza conforme cu Codul Fiscal în vigoare vor fi aplicate fiecarei facturi lunare.

FACTURAREA SI TERMENELE DE PLATĂ
CYEB S.R.L. va emite lunar o factură pentru fiecare Punct de predare/primire bazată pe procesele verbale de citire
a contoarelor emise de operatorii de piată.
Vanzatorul va emite factura fiscala finala in termen de 10 zile calendaristice dupa sfarsitul lunii de livrare, si o va
transmite prin mail (factura electronica);
Plata facturii va fi facuta in termen de 30 de zile de la sfarsitul lunii de livrare. Plata gazelor naturale se efectueaza
in ordinea scadentelor, prin virament bancar, obligatia in cauza considerindu-se indeplinita la data inscrisa in
Ordinul de Plata, vizat de Banca.
Pentru plătile efectuate după data scadentei, CLIENT va plăti o penalitate de 0,2 % pe zi, aplicată la suma neplătită,
calculată începând cu ziua de după data scadentei până când plata este făcută integral. Toate taxele bancare în
legătură cu plătile vor fi plătite de către CLIENT.
CYEB S.R.L.
400501 Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 111B, jud. Cluj, ROMANIA, Tel. 0264.443330 Fax: 0364.116228
info@cyeb.ro, cyeb_crc@cyeb.ro, www.cyeb.ro
J12/4365/2007; CUI: RO 22528865

Obligatiile de plată sunt îndeplinite în momentul în care sumele plătite vor fi în conturile bancare CYEB S.R.L.
TVA si acciza conform Codului fiscal român în vigoare vor fi aplicate fiecărei facturi lunare.

CANTITĂTI SUPLIMENTARE PE ORĂ/PE LUNĂ FATĂ DE CANTITĂTILE PE ORĂ/LUNĂ STIPULATE
ÎN CONTRACT
CLIENT va avea dreptul de a ajusta cantitatea contractată iniţial. CYEB S.R.L. va pune la dispoziţia CLIENT
următoarele mijloace prin care cantitatea contractată poate fi ajustată:
-

Nominalizarea lunară - se va transmite până în data de 15 (cincisprezece) a lunii precedente lunii de
consum;

-

Nominalizarea săptămânală - se va transmite până la ora 12:00 a zilei de vineri premergătoare
săptămânii de consum nominalizarea săptămânală pentru fiecare zi de consum pe perioada miercurimiercuri;

-

Renominalizarea zilnică - se va transmite până la ora 10:00 a zilei precedente zilei de livrare;

Solicitarile de modificari se vor transmite în format Excel la adresa nominalizari@cyeb.ro. Diferenta intre valoarea
nominalizata si cea consumata efectiv reprezinta dezechilibrul zilnic, iar consecintele financiare ale acestor
dezechilibre si modul de decontare sunt reglementate prin intermediul Codului Retelei, aprobat prin Ordinul ANRE
nr. 160/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

DOCUMENTE NECSARE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE
Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel puţin
următoarele documente:
- cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să
se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă;
- copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al
solicitantului;
- copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului
asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea şi pentru
protecţia clientului final, se pot şterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a
gazelor naturale; 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 de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această
menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă;
- certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de racordare,
şi convenţia de exploatare, în situaţia în care OR consideră că este necesară. Acestea pot fi anexate
contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării gazelor
naturale.
Furnizorul poate renunţa la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie să dea o
declaraţie pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele.
Transmiterea documentelor se poate realiza şi pe cale electronică, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (vezi Legea
227 din 2015, Art. 319, Alin. 29 (Codul fiscal 2020 actualizat)
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CONFIDENTIALITATEA
Părtile sunt de acord să păstreze această ofertă si orice informații referitoare la aceasta strict confidential. Aceasta
implică faptul că nici CLIENT, nici CYEB S.R.L. nu vor dezvălui existenta ofertei sau a oricărui termen din ofertă fără
consimtământul scris al celeilalte părti, decât dacă este cerut de lege.

VALABILITATEA OFERTEI
Oferta a fost intocmita la data de 11.09.2020 si este valabila de la 01.10.2020 pana 31.12.2020.
Oferta se considera acceptata in momentul transmiterii acesteia cu semnatura/ stampila CLIENT la adresa de email: info@cyeb.ro sau in format tiparit la adresa: 400501 Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 111B.

Cluj-Napoca, 11.09.2020

SC CYEB S.R.L.
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