Nr. Ieșire Participant RO20/10340 din data 23.09.2020
Nr. Intrare OPCOM SA.……............din data……………...
OFERTĂ DE CUMPĂRARE INIȚIATOARE
CU PREȚ MAXIM
Către,
Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale “OPCOM” S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti
Compania CEZ Vânzare S.A. cu sediul în Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, etaj 1 , jud. Dolj,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Tribunalului Dolj, cu numărul J16/517/2007,
reprezentată prin Cornelia SZABO, Preşedinte al Directoratului şi Marius CÎMPEANU, Membru al
Directoratului în calitate de agregator: DA
NU
,
în conformitate cu prevederile Procedurii PCCB-LE-flex, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare
pe această piață, a următoarei oferte de cumpărare pentru a fi notificată ca ofertă inițiatoare:
Cantitatea de energie electrică 3.600 MWh, la o putere constantă de 5 MWh/h, pentru 720 ore,
Profil
Profil
Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)
Gol 1(Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică,
00:00-24:00 CET)
Opțiunea tranzacționării: integrală

parțială

Opțiunea privind utilizarea unei formule de ajustare a preţului de atribuire a contractului:
DA

NU

Opțiunea privind procentul de variaţie maximă a cantităţii orare faţă de valoarea prevăzută în
ofertă: DA
NU
Prețul maxim oferit (inclusiv componenta Tg a tarifului de transport) 245 lei/MWh
Perioada de livrare 01.11.2020 – 30.11.2020
În cazul atribuirii ofertei de cumpărare, ne obligăm să încheiem contractul bilateral cu respectarea
întocmai a formei şi conţinutului contractului cadru și a anexelor publicate împreună cu oferta
inițiatoare.
Data
22.09.2020
Cornelia SZABO,

Marius CÎMPEANU,

Președinte al Directoratului

Membru al Directoratului

CEZ Vânzare S.A.

CEZ Vânzare S.A.

Anexa 2 la contractul ........
CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ

Art. 1. Cantitatea de energie electrică contractată între părţi este de 3.600 MWh la o putere
constantă de 5 MW (ore CET).

Profil*)
Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)
Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)
( *NOTĂ: În scopul prezentului Contract profilurile zilnice de livrare în vederea ofertării ce fac obiectul

Anexei 2 pot fi modificate, urmare a aplicării prevederilor Procedurii privind stabilirea profilurilor de
livrare aplicabile la tranzacționarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică
conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă şi utilizarea produselor care să asigure
flexibilitatea tranzacţionării, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă.)
Art. 2.

Optiunea privind procentul de variație/flexibilitate:
 se aplică
x nu se aplică
Partea îndreptățită să exercite opțiunea privind procentul de variație:
 Vânzător
 Cumpărător
 Oricare dintre părți

Procentul de variație maximă a cantității orare este de 0% și va fi activat în conformitate cu
prevederile prezentei Anexe.
În situaţia neacceptării de către o parte contractuală a activării opţiunii privind variaţia puterii orare
solicitate de către cealaltă parte, partea care nu este de acord cu solicitarea trebuie să motiveze
respingerea solicitării. În acest caz, se va considera cantitatea de energie electrică din oferta inițiatoare
tranzacționată, precizată la art. 1 din prezenta anexă, calculată pentru perioada pentru care s-a transmis
solicitarea.
Art. 3. Perioada de livrare a energiei electrice stabilită la pct.1 este:
01.11.2020 – 30.11.2020

1

Art. 4. Condiții privind exercitarea opțiunii de variație/flexibilitate:

Nu este cazul
SEMNATARI:
Din partea Vânzătorului

Din partea Cumpărătorului
Preşedinte al Directoratului
Cornelia SZABO
Membru al Directoratului
Marius CÎMPEANU

2

