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Ordin initiator 1166GN_2021
Cumparare GAZE NATURALE
Membru afiliat

Delgaz Grid SA

Client

Delgaz Grid SA

Produs

Gaze naturale (pt consum propriu)

Cantitate

20307 MWh repartizată pe puncte de consum conform
anexei 3 a Caietului de sarcini.

Atribut (total/partial)

Total, se vor depune oferte pentru cantitatea maxima.

Pretul de pornire a licitatiei

În Lei/MWh

Modalitate de calcul a preţului

În Lei/MWh, Preţul de contract va fi calculat ca prețul
cel mai mic obținut în urma ședinței de tranzacționare,
în lei/ Mwh, fără acciză şi TVA, acesta va rămâne ferm
şi nerevizuibil pe toată perioada de derulare a
contractului.
NOTA: Acest pret va cuprinde toate costurile legate de
furnizare si toate taxele si tarifele stabilite de ANRE
conform reglementarilor in vigoare.

Conditii de furnizare

Franco consumator

Perioada de furnizare

01.11.2021 ora 07:00 – 01.11.2022 ora 07 :00

Data începerii furnizarii

01.11.2021, ora 07:00

Mod si Termen de plata

Furnizorul de obliga sa emita facturi pentru cantitatea
de gaze naturale furnizate in luna anterioara, aferenta
consumului efectiv contorizat. Facturile vor fi aferente
cantitatilor determinate prin citiri lunare. Prin exceptie,
in situatii justificate (lipsa citire lunara) se accepta
determinarea cantitatilor lunare prin estimarea
consumului lunar, conform istoricului de consum.
Facturile se vor emite in lei, lunar, fara facturi de
avans si fara garantii si vor fi achitate in termen de 45
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de zile de la data primirii si inregistrarii acestora la
achizitor. Facturile se vor emite diferentiat pentru
fiecare categorie de cladiri cuprinse in Anexa 3 a
Caietului de sarcini (cladiri administrative si statii de
transformare electrice).
Vezi contractul de furnizare atasat.

Conform centralizatoarelor si modelului de contract
anexat ordinului initiator.
Ofertanţii vor trimite pe fax sau e-mail si următoarele
documente:
-Declaraţie pe propria răspundere prin care se
certifică faptul că participarea la respectiva procedură
este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă
conform art.1 din Ordinul ANRMAP Nr. 314 din 12
octombrie 2010- în conformitate cu modelul
ataşat ”Certificat de participare la licitaţie cu ofertă
independentă”
Alte precizari

- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 164 din legea 98/2016
-Declaraţie pe propria răspundere privind
neîncadrarea în prevederile art. 165
- Declaraţie pe propria răspundere
privind neîncadrarea în prevederile art. 167din Legea
98/2016
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile
referitoare la conflictul de interese din Legea 98/2016
pentru completarea declaratiei - persoanele ce detin
functie de decizie in ceea ce priveste organizarea,
derularea si furnizarea procedurii de atribuire.

Data propusa pt desfasurarea
sedintei
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Comision BRM

0.6%

Garantie BRM

94 000 lei

În cazul tranzacţionării şi încheierii contractului de bursă, ne obligăm să respectăm
condiţiile contractuale solicitate prin prezentul ordin iniţiator, conform reglementărilor legale.

Am luat cunoştinţă şi ne angajăm să respectăm prevederile Regulamentului Bursei
Române de Mărfuri privind organizarea şi funcţionarea Pieţei la Disponibil şi ale Procedurii de
Tranzacţionare a Gazelor Naturale Inițiată de Consumatorii Eligibili.

Şedinţa de tranzacţionare se va desfăşura în data de 19.10.2021 cu începere de
la ora 15:00, pe platforma electonica a BRM.
Ordinele de sens contrar, documentele solicitate şi dovada constituirii
garanţiei vor fi transmise până la data de 19.10.2021, ora 09:00 la adresele
alina-maria.baciu@delgaz-grid.ro si ana.vlad@brm.ro.
Solicitările de clarificări se vor transmite până la data de 15.10.2021 ora 14:00
la adresele de e-mail alina-maria.baciu@delgaz-grid.ro si ana.vlad@brm.ro.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise de catre entitatea contractanta
pana in data de 18.10.2021 ora 14:00.
Garanţia bursieră se va achita astfel:
1. OP în contul de garanţii al Bursei Române de Mărfuri: RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641,
deschis la BCR Bucureşti, sucursala Unirea sau Scrisoare de realocare a garanțiilor existente
la BRM București.
2. Scrisoare de Garanție Bancară în favoarea Bursei Române de Mărfuri.
Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Bursei Române de Mărfuri,
str. Buzeşti, nr. 50-52, sector 1, Bucureşti, telefon 0213 174 560 sau prin fax la nr. 0231 172 878.
Persoane de contact:

Irina Ana Vlad, e-mail: ana.vlad@brm.ro , tel: 0726 125 740

Mai multe detalii: BRM - Bursa Romana de Marfuri | Retail (Disponibil)
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