Anunţ de organizare a sesiunii de licitaţie
in data de 09 septembrie 2011, ora 11:00
pe piaţa FWB_S
pentru oferta cu codul specific instrumentului FWB_S_39_11

opcom
operatorul
pieţei de
energie
electrică

În conformitate cu prevecerile Ordinului ANRE nr. 6/18.02.2011, Regulamentului privind
cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică şi Procedurii
PCCB-NC,
SC Operatorul Pieţei de Energie Electrică "OPCOM" SA organizeaza In data de
09 septembrie 2011, ora 11:00 conform programului publicat pe pagina web a SC OPCOM
SA, sesiunea de licitaţie destinată Încheierii de contracte bilaterale pe piaţa FWB_S, pentru
instrumentul FWB_S_39_11, pentru următoarea ofertă iniţiatoare:
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Bd, Hristo Botev 16-18,
3, Bucureşti 030236,

şec:tor

Participantul la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică de energie
electrică - modalitatea de tranzacţionare PCCB-NC care a propus oferta iniţiatoare este:
S.c. Complexul Energetic Turceni SA

ROMÂNIA
Tel: +40(21)3071.450;
Fax; +40(21)307L400;

www.opeom.ro
Societate Corneroală pe
act;luni Înregistrată la
Registrul Comerţului cu nr.

Participanţii

la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea
de tranzacţionare PCCB-NC, ce doresc să participe cu oferte de răspuns pot consulta
caracteristicile ofertei propuse şi condiţiile contractului standard aprobat de ANRE pe pagina
web a SC Opcom SA (www.opcom.ro) În meniul destinat ofertelor şi rezultatelor pentru
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tranzacţionare

J40/7542/2000
Cod Unic de Înregistrare:

13278352
Cod IBAN: ROl3 RNCB
00740292 17370001
sector 3

PCCB-NC.

În vederea Înscrierii la licitaţie participanţii trebuie să constituie garanţii financiare În
cuantum de 1% din valoarea ofertei publicate pentru care doresc să participe la sesiunea
de licitaţie, cu valabilitate 16 seotembrie 2011 şi să facă dovada constituirii garanţiilor până
cel mai târziu joi, 08 septembrie 2011, ora 16:30.
De asemenea, În vecerea acordării dreptului de intrare În licitaţie, originalul scrisorii de
garanţie trebuie transmis la OPCOM SA până cel mai târziu vineri, 09 septembrie 2011, ora
10:00.
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NOTIFICARE privind
OFERTA TIP DE VÂNZARE

Către

S.C. Opcom SA

Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti

Societatea S.C. Complexul Energetic Turceni S.A, cu sediul În Turceni, str.Uzinei, nr.1,Jud.Gorj,
la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului Gorj, cu numărul JI 18/257/2004,
reprezentată legal prin director general
Laurenţiu Octavian Graure, in conformitate
cu
prevederile Procedurii PCCB-NC, solicn înregistrarea pentru tranzacţionare pe această piaţă a
următoarei oferte de vănzare pentru a fi notificată ca ofertă iniţiatoare pe piaţa FWB_S,
instrumentul FWB_S39_11.

inregistrată

Numărul

Preţul

de contracte 30;

de deschidere 216,00 lei/MWh

1n cazul atribuirii unuia, mai multor sau tuturor contractelor propuse prin ofertă ne obligăm să
încheiem contractele bilaterale cu respectarea intocmai a formei şi conţinutului contractului
standard aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 6/18.02.2011 pentru aprobarea
Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie
electrică si a rezultatelor notificate de către S. C. Opcom SA in calitate de Operator al Pieţei
centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică.
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02.09.2011.
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