Oferta tip pentru clientii finali de gaze naturale
racordati in sistemele de distributie operate de Megaconstruct S.A.
Elaborata potrivit art.4 din Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
106/2014
-revizuita la 23.09.2019-

Clientul final are dreptul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale prin
negocierea directă cu furnizorul sau prin acceptarea prezentei oferte:
1. Furnizor ofertant: MEGACONSTRUCT S.A., cu sediul in Bucureşti, Piata Unirii, Nr.1, Corp
Central, Et.5, Spatiu C5.02, sector 3, Tel. 0213103015, Fax 0213030482, avand numar de inregistrare la
Registrul Comertului J40/5736/1993, cu CIF RO3507416, reprezentata legal prin dl. Catalin Daniel
Ivan in calitate de Director General.
2. Perioada de valabilitate a Ofertei: pana la 30.06.2020
Prezenta oferta – tip se adreseaza clientilor finali din piata concurentiala, casnici si noncasnici din
categoriile C1 – C3, racordati in sistemele de distributie operate de Megaconstruct S.A.:
Categorie
clienti
C.1.
C.2.
C.3.

Consum minim
anual MWh

Consum maxim
anual MWh

˃ 280
˃ 2.800

≤ 280
≤2.800
≤28.000

3. Descrierea serviciilor oferite :
3.1. Furnizarea gazelor naturale inclusiv serviciile de distributie, transport si inmagazinare a gazelor
naturale (servicii reglementate ce sunt refacturate clientului in cuantumul prevazut in actele normative
ce le reglementeaza si care sunt incluse in pretul de furnizare prevazut la punctul 4).
3.2. Punct de predare/preluare: La iesirea din statia de reglare/masurare a gazului
3.3. Calitatea gazului natural furnizat: In conformitate cu reglementarile in vigoare
4. Preţul de furnizare (lei/MWh), cu servicii reglementate incluse:
Tip client/ Categorie
consum
Casnic/Noncasnic

C1

C2

C3

199,83

198,44

195,92

Tariful de distributie a gazelor naturale pentru Megaconstruct SA, este cel stabilit conform
reglementarilor in vigoare. Incepand cu data de 01.07.2019, tarifele de distributie pentru Megaconstruct
S.A. sunt aprobate prin Ordinul nr. 101/24.06.2019 si sunt detaliate in tabelul de mai jos:
Categorie
clienti
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.

Consum minim
anual MWh

Consum maxim
anual MWh

˃ 280
˃ 2.800
˃ 28.000

≤ 280
≤2.800
≤28.000
≤280.000

Tarife de
distributie
Lei/MWh
36,17
34,78
33,51
32,33

Incadrarea/reincadrarea consumatorilor intr-o anumita categorie de consum (C1-C4) se va efectua
conform normelor legale in vigoare.
Costul de transport al gazelor naturale, incluzand costul cu depasirile de capacitate, a fost stabilit la
valoarea de 19,14 lei/MWh, pe baza tarifelor stabilite prin Ordinul nr. 64/30.05.2019;
Pretul de furnizare nu include TVA si acciza.
5. Garanţii – Se solicita constituirea unei garantii financiare fie prin plata in avans, fie prin prezentarea
unei scrisori de garantie bancara, a carei valoare sa acopere contravaloarea gazelor naturale ce urmeaza
a fi livrate pe doua luni consecutive cu cel mai mare consum.
6. Termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii:
6.1 Plata facturii se face in 16 zile de la emitere;
6.2 Daca factura este scadenta intr-zi nelucratoare, plata va fi facuta in 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 dupa data scadentei, pana cand plata este
facuta integral;
6.4 Obligatiile de plata sunt considerate indeplinite in momentul in care sumele platite au intrat in
contul vanzatorului.
6.5. In cazul neefectuarii platii a 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 3 zile.

7. Modul de transmitere a facturii :
7.1 Factura se va comunica la locul de consum, daca partile nu au stabilit prin contractul de vanzare
cumparare a gazelor naturale o alta adresa de corespondenta, pe suport de hartie sau prin transmiterea
pe cale electronica.
8. Durata contractului, conditiile de reinnoire/prelungire si de incetare a contractului
8.1 Contractul de vanzare cumparare a gazelor naturale se incheie pe perioada determinata, care nu
poate depasi perioada de valabilitate a prezentei oferte.
Contractul poate fi modificat prin act aditional, cu acordul ambelor parti.
8.2 Incetarea contractului va opera de drept , fara punere in intaziere, incepand cu data la care :
(a) Partea formuleaza o cerere pentru declansarea procedurii falimentului sau este declarata falita sau i
se acorda o suspendare a platilor;
(b) este adoptata de catre Adunarea Generala a partii respective o hotarare cu privire la anuntarea
falimentului sau dizolvarea Partii; sau
(c) este instituit orice sechestru ce poate fi pus in executare asupra tuturor sau a unei parti
semnificative dintre bunurile Partii.
(d) Este constatat de catre Vanzator si/sau Operatorul de Sistem consumul fraudulos.
8.3 Cumparatorul poate denunta unilateral contractul de vanzare cumparare a gazelor naturale in baza
unei notificari prealabile transmisa celeilalte parti cu cel putin 21 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, Megaconstruct SA va
considera ca oferta nu este acceptata de catre consumatorul noncasnic.
10. Documentele necesare pentru încheierea contractului:
Copie certificat de inregistrare/Copie Buletin;
Copie dupa actul de detinere al spatiului, actualizat;
Acordul proprietarului, dupa caz;
Certificat constatator de la Registrul Comertului, actualizat, dupa caz;
Cerere incheiere contract furnizare.

11. Alte clauze
11.1. Cumpărătorul are obligația de a prelua sau de a plăti in cazul in care nu a fost preluata integral,
cantitatea contractata pusa la dispoziția Cumpărătorului de către Vânzător, conform graficului de
livrare din Contract.
11.2. Vanzatorul are obligația de a livra Cumpărătorului cantitatea contractata, conform graficului de
livrare din Contract.
11.3 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, pana la sfarsitul anului
gazier, conform prevederilor contractului ce se va incheia intre parti.
11.4. Acceptarea prezentei oferte nu va reprezenta un contract intre parti, pentru a beneficia de
furnizarea de gaze naturale, consumatorul fiind tinut sa incheie un contract de vanzare-cumparare gaze
naturale cu Megaconstruct S.A, contract care va cuprinde si clauzele din prezenta oferta.
In vederea unei analize detaliate a conditiilor de livrare a gazelor naturale, se recomanda solicitarea
proiectului de Contract de vanzare-cumparare gaze naturale.
12. Modificarea circumstantelor
12.1 In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, urmare a modificarilor survenite pe piata
gazelor naturale, pretul stabilit la punctul 4. din oferta nu mai poate fi aplicat, partile vor negocia cu
buna credinta adaptarea contractului la noile conditii.

*NOTA: prezenta oferta nu se adreseaza clientilor finali alimentati prin conducta de transport gaze
naturale Isaccea 1 – Negru Voda 1, respectiv pentru locurile de consum situate in: municipiul Mangalia
si statiunile apartinatoare, Comuna 23 August, Comuna Costinesti. Pentru obtinerea unei oferte de catre
clientii ce se incadreaza in aceasta categorie va rugam sa va adresati catre Megaconstruct S.A. la
adresele de contact ale societatii.

