WIEE Romania SRL
Cladirea „Monolit”
Str. Popa Savu, nr. 79-81, Etaj 5,
Sector 1, 011432
Bucureşti, România
Tel: +40 21 223 50 78
+40 21 223 50 72
+40 21 223 50 76
Fax: +40 21 223 50 74
e-mail: office@wiee.ro

Oferta furnizare gaze naturale pentru perioada 01.07.2020 - 30.09.2020
consumator final noncasnic

Date de identificare

Societatea comercială WIEE Romania SRL, cu sediul în Bucureşti, Str.
Popa Savu nr. 79-81, et.5, sectorul 1, telefon 021/2235072 (76) (78), fax
021/2235074, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului din Bucureşti
sub nr. J40/6289/2000, cod unic inregistrare RO 13176387, având contul
nr. RO19 BACX 0000 0004 8139 4000, deschis la Unicredit Bank,
reprezentată legal de Administrator Alper Kesikli

Data intocmirii
Data valabilitatii
ofertei

01.07.2020

Tip contract
Tipul de client /
Categoria
Tip de
livrare/preluare
Puncte de livrare
comerciala

Negociat
Consumator final noncasnic
B1

Pretul de furnizare

Garantii solicitate
Valoarea garantiei
Termene de plata
Modalitati si
Conditii de plata

Transmiterea
facturii
Obligatie lunara de
preluare
Penalitati de
nepreluare

30.09.2020

Ferma
Franco consumator
- 75 lei/MWh; Pretul nu include tarifele reglementate aferente (costul
serviciului de transport )
- 10 Lei/MWh Costul de transport - valoare unitara care cuprinde
costurile aferente serviciului de transport
- Pretul nu include T.V.A. si acciza.
Scrisoare de garantie bancara / Cont escrow / Plata in avans, dupa caz
Contravaloarea a 60 de zile de consum maxim zilnic
- Pana la data de 30 a lunii urmatoare lunii de livrare, cu prezentarea de
garantii
- In avans cu minim 3 zile inainte de luna de consum
Plata gazelor se va efectua in lei, prin transfer bancar în contul S.C. WIEE
ROMANIA S.R.L. nr. RO19BACX0000000481394000 deschis la
UNICREDIT BANK sau in contul bancar al vanzatorului inscris pe factura.
Se consideră obligaţia de plată efectuata la data incasarii banilor in contul
Vanzatorului.
Factura fiscala va fi transmisa Cumparatorului prin fax / e-mail imediat
dupa emitere, urmand a fi trimisa si prin curier, in termen de 10 zile de la
sfarsitul lunii de livrare.
85 % din cantitatea lunara contractata
O suma compensatorie egala cu 10% din pretul contractual inmultita cu
cantitatea nepreluata (diferenta dintre 90% din cantitatea lunara contractata
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si cantitatea de gaze efectiv preluata).
Penalitati de
neplata
Durata contractului
Conditii de
reinnoire/prelungire
Incetarea
contractului

Modalitatea de
acceptare a ofertei
Documente
necesare pentru
incheierea
contractului
Data ultimei
actualizari

0,05 % per zi de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere
Determinata
Partile pot conveni prelungirea contractului printr-un act adiţional incheiat
cu minim 10 zile calendaristice înainte de 30.09.2021.
Contractul inceteaza:
a) la încheierea perioadei de valabilitate a contractului;
b) prin acordul părţilor;
c) prin reziliere unilaterala, in cazul neîndeplinirii de către una din
parti, pentru o perioada mai mare de doua săptămâni calendaristice, a
obligaţiilor contractuale, conform prezentului Contract;
d) in cazul in care una din partile contractuale intra in procedura de
faliment (in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile),
dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, după caz.
e) in urma unui caz de forţa majora, conform contractului;
f) prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre Parti, in
conformitate cu Art. 143, lit. g) din Legea energiei electrice si a
gazelor naturael, cu un preaviz scris de 3 (trei) saptamani; termenul se
calculeaza de la data receptionarii notificarii; dreptul de denuntare
unilaterala apartine ambelor Parti in spiritual prevederilor legale in
vigoare, referitoare la clauze contractuale echilibrate si echitabile.
Incheierea contractului de vanzare-cumparare a gazelor naturale
echivaleaza cu acceptarea ofertei tip de catre Cumparator.
Copie Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;
Predarea instrumentelor de garantare, alte documente dupa caz.

01.07.2020
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Oferta furnizare gaze naturale pentru perioada 01.07.2020 - 30.09.2020
consumator final noncasnic
Date de identificare

Societatea comercială WIEE Romania SRL, cu sediul în Bucureşti, Str.
Popa Savu nr. 79-81, et.5, sectorul 1, telefon 021/2235072 (76) (78), fax
021/2235074, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului din Bucureşti
sub nr. J40/6289/2000, cod unic inregistrare RO 13176387, având contul
nr. RO19 BACX 0000 0004 8139 4000, deschis la Unicredit Bank,
reprezentată legal de Administrator Alper Kesikli

Data intocmirii
Data valabilitatii
ofertei

01.07.2020

Tip contract
Tipul de client /
Categoria
Tip de
livrare/preluare
Puncte de livrare
comerciala

Negociat
Consumator final noncasnic
C1 – C3

Pretul de furnizare

Garantii solicitate
Valoarea garantiei
Termene de plata
Modalitati si
Conditii de plata

Transmiterea
facturii
Obligatie lunara de
preluare
Penalitati de
nepreluare
Penalitati de
neplata
Durata contractului
Conditii de
reinnoire/prelungire
Incetarea
contractului

30.09.2020

Ferma
Franco consumator
- 75 lei/MWh; Pretul nu include tarifele reglementate aferente (costul
distributie, serviciului de transport )
- 10 Lei/MWh Costul de transport - valoare unitara care cuprinde
costurile aferente serviciului de transport
- Pretul nu include T.V.A. si acciza.
Scrisoare de garantie bancara / Cont escrow / Plata in avans, dupa caz
Contravaloarea a 60 de zile de consum maxim zilnic
- Pana la data de 30 a lunii urmatoare lunii de livrare, cu prezentarea de
garantii
- In avans cu minim 3 zile inainte de luna de consum
Plata gazelor se va efectua in lei, prin transfer bancar în contul S.C. WIEE
ROMANIA S.R.L. nr. RO19BACX0000000481394000 deschis la
UNICREDIT BANK sau in contul bancar al vanzatorului inscris pe factura.
Se consideră obligaţia de plată efectuata la data incasarii banilor in contul
Vanzatorului.
Factura fiscala va fi transmisa Cumparatorului prin fax / e-mail imediat
dupa emitere, urmand a fi trimisa si prin curier, in termen de 10 zile de la
sfarsitul lunii de livrare.
85 % din cantitatea lunara contractata
O suma compensatorie egala cu 10% din pretul contractual inmultita cu
cantitatea nepreluata (diferenta dintre 90% din cantitatea lunara contractata
si cantitatea de gaze efectiv preluata).
0,05 % per zi de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere
Determinata
Partile pot conveni prelungirea contractului printr-un act adiţional incheiat
cu minim 10 zile calendaristice înainte de 30.09.2021.
Contractul inceteaza:
g) la încheierea perioadei de valabilitate a contractului;
h) prin acordul părţilor;
i) prin reziliere unilaterala, in cazul neîndeplinirii de către una din
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Modalitatea de
acceptare a ofertei
Documente
necesare pentru
incheierea
contractului
Data ultimei
actualizari

parti, pentru o perioada mai mare de doua săptămâni calendaristice, a
obligaţiilor contractuale, conform prezentului Contract;
j) in cazul in care una din partile contractuale intra in procedura de
faliment (in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile),
dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, după caz.
k) in urma unui caz de forţa majora, conform contractului;
l) prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre Parti, in
conformitate cu Art. 143, lit. g) din Legea energiei electrice si a
gazelor naturael, cu un preaviz scris de 3 (trei) saptamani; termenul se
calculeaza de la data receptionarii notificarii; dreptul de denuntare
unilaterala apartine ambelor Parti in spiritual prevederilor legale in
vigoare, referitoare la clauze contractuale echilibrate si echitabile.
Incheierea contractului de vanzare-cumparare a gazelor naturale
echivaleaza cu acceptarea ofertei tip de catre Cumparator.
Copie Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;
Predarea instrumentelor de garantare, alte documente dupa caz.

01.07.2020
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Oferta furnizare gaze naturale pentru perioada 01.07.2020 - 30.09.2020
consumator final casnic

Date de identificare

Societatea comercială WIEE Romania SRL, cu sediul în Bucureşti, Str.
Popa Savu nr. 79-81, et.5, sectorul 1, telefon 021/2235072 (76) (78), fax
021/2235074, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului din Bucureşti
sub nr. J40/6289/2000, cod unic inregistrare RO 13176387, având contul
nr. RO19 BACX 0000 0004 8139 4000, deschis la Unicredit Bank,
reprezentată legal de Administrator Alper Kesikli

Data intocmirii
Data valabilitatii
ofertei

01.07.2020

Tip contract

Negociat

Obiectul
Contractului

Obiectul Contractului il constituie vanzarea de catre Vanzator si
cumpararea de catre Cumparator a unor cantitati determinate de gaze
naturale denumite Cantitati Lunare Contractate, la care se adauga prestarea
de catre Vanzator in favoarea Cumparatorului a serviciilor comerciale
conexe vanzarii - cumpararii de gaze naturale.
Serviciile comerciale conexe reprezinta achizitia si echilibrarea surselor de
gaze naturale in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de
reglementarile in vigoare, optimizarea si controlul fluxului de gaze
naturale, incheierea contractelor de distributie / transport, echilibrare si
consiliere tehnica etc.

Tipul de client /
Categoria
Tip de
livrare/preluare
Puncte de livrare
comerciala

Consumator final casnic
C1 – C3

Pretul de furnizare

Garantii solicitate
Valoarea garantiei
Termene de plata

Modalitati si
Conditii de plata

30.09.2020

Ferma
Franco consumator
- 85 lei/MWh la care se adauga tarifele reglementate aferente (distributie,
costul serviciului de transport);
- 18 lei/MWh Costul de transport - valoare unitara care cuprinde costurile
aferente serviciului de transport,
- Pretul nu include T.V.A si Acciza.
Plata in avans, sau orice tip de garantare convenit intre parti
Contravaloarea a 30 de zile de consum maxim zilnic
- contravaloarea T.V.A. pana in data de 24 a lunii care urmeaza lunii de
livrare;
- diferenta pana la valoarea totala a facturii in data de 30 a lunii urmatoare
lunii de livrare.
Plata gazelor se va efectua in lei, prin transfer bancar în contul S.C. WIEE
ROMANIA S.R.L. nr. RO19BACX0000000481394000 deschis la
UNICREDIT BANK sau in contul bancar al vanzatorului inscris pe factura.
Se consideră obligaţia de plată efectuata la data incasarii banilor in contul
Vanzatorului.
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Transmiterea
facturii
Obligatie lunara de
preluare
Penalitati de
nepreluare
Penalitati de
neplata
Durata contractului
Conditii de
reinnoire/prelungire
Incetarea
contractului

Modalitatea de
acceptare a ofertei
Documente
necesare pentru
incheierea
contractului
Data ultimei
actualizari

Factura fiscala va fi transmisa Cumparatorului prin fax / e-mail imediat
dupa emitere, urmand a fi trimisa si prin curier, in termen de 10 zile de la
sfarsitul lunii de livrare.
85 % din cantitatea lunara contractata
O suma compensatorie egala cu 10% din pretul contractual inmultita cu
cantitatea nepreluata (diferenta dintre 90% din cantitatea lunara contractata
si cantitatea de gaze efectiv preluata).
0,05 % per zi de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere
Determinata / pana la 30.09.2021
Partile pot conveni prelungirea contractului printr-un act adiţional incheiat
cu minim 10 zile calendaristice înainte de 30.09.2021.
Contractul inceteaza:
m) la încheierea perioadei de valabilitate a contractului;
n) prin acordul părţilor;
o) prin reziliere unilaterala, in cazul neîndeplinirii de către una din
parti, pentru o perioada mai mare de doua săptămâni calendaristice, a
obligaţiilor contractuale, conform prezentului Contract;
p) in cazul in care una din partile contractuale intra in procedura de
faliment (in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile),
dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, după caz.
q) in urma unui caz de forţa majora, conform contractului;
r) prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre Parti, in
conformitate cu Art. 143, lit. g) din Legea energiei electrice si a
gazelor naturael, cu un preaviz scris de 3 (trei) saptamani; termenul se
calculeaza de la data receptionarii notificarii; dreptul de denuntare
unilaterala apartine ambelor Parti in spiritual prevederilor legale in
vigoare, referitoare la clauze contractuale echilibrate si echitabile.
Incheierea contractului de vanzare-cumparare a gazelor naturale
echivaleaza cu acceptarea ofertei tip de catre Cumparator.
Copie carte de identitate, extras de carte funciara;
Predarea instrumentelor de garantare, alte documente dupa caz.

01.07.2020

WIEE Romania
Registrul Comerţului nr. J40/ 6289 /2000 , Cod de inregistrare fiscala RO 13176387,
Capital social 10.000 Ron, Banca Unicredit Bank Bucuresti, Cont: RO19BACX0000000481394000

