Nr. Ieșire Participant 12937 din 10.11.2020
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
Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Polonă nr.
65, sector 1, CP 22-102, cod postal 010494, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al
Municipiului Bucureşti, cu numărul J40/7403/1998, reprezentată prin director general Cosmin
Ghiţă / sau
Persoana fizică (nume/prenume), posesor al BI/CI seria ...... nr. ............, eliberat(ă) de
........................ la data de ......................, CNP ....................................,
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 cumpǎrare pentru a fi notificată ca
ofertă inițiatoare:
Cantitatea de energie electrică 7.440 MWh, la o putere constantă de 10 MWh/h, pentru 744
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
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,
Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro
F/SG-00-01/5, rev. 5

ofertă: DA

NU

Prețul maxim oferit (inclusiv componenta Tg a tarifului de transport) 190,00 lei/MWh
Perioada de livrare 01.05.2021 – 31.05.2021
În cazul atribuirii ofertei de cumpǎrare, ne obligăm să încheiem contractul bilateral cu
respectarea întocmai a formei şi conţinutului contractului cadru și a anexelor publicate
împreună cu oferta initiatoare.
Data

10.11.2020

Director General
Cosmin Ghiţă
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Anexa 7
la contractul numărul ____ anul 2020, luna __, ziua __
PENALITĂȚI ȘI DAUNE
Art.1 In cazul neachitarii facturii la scadenţa, Cumparatorul va fi obligat la plata de penalitati de
intarziere al caror nivel de dobanda corespunde ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen
a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, incepand cu prima zi dupa scadenta,
pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Art.2 In caz de denuntare unilaterala a contractului si in caz de reziliere a contractului, Partea care
face denuntarea unilaterala sau partea din vina careia se opereaza rezilierea are obligatia de a plati
celeilate Parti o compensatie pentru incetarea Contractului, calculata astfel:
Valoare despagubire = 31 zile x 24 [nr. IBD] x Preţ contract […… lei/MWh] x Pcontr.[….. MW],
aceasta fiind de …………………… lei.
Suma reprezentand compensatia pentru incetarea Contractului se va factura Partii vinovate de catre
cealalta Parte in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii perioadei contractate. Termenul
scadent de plata al facturii de compensatie va fi de 5 zile calendaristice de la data primirii acesteia
prin fax.
SEMNATARI:
Din partea Vânzătorului

Din partea Cumpărătorului
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A
Director Financiar
Paul ICHIM
Director Direcția Tranzacții Energie Electrică
Emilian BĂRBULESCU
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