BIOL ENERGY

Catre: CONSUMATORII

Sediul Social-Str. Arh. Petre Antonescu, Nr.8, Bl.26, Sc.A, Ap.10, Sector 2, Bucuresti
Adresa corespondenta: B-dul Theodor Pallady, Nr.51, Et.3, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0722 176 176 Fax: 0341 814 471 E-mail: office@biolenergy.ro

CASNICI

Ofertă de furnizare energie electrică
Loc de consum: Jud. Giurgiu, jud Ilfov si Bucuresti
Firma noastra este onorata sa va prezinte oferta pentru furnizarea energiei electrice ce urmeaza a fi consumata
conform nevoilor dvs. si a puterii aprobate in Avizul Tehnic de Racordare pe care il detineti.
Preţul de contract propus are la baza un pret unic pentru energia activa indiferent de ora si ziua la care a fost
consumata, include taxele de putere precum si toate tarifele şi taxele de care S.C. Biol Energy S.R.L. are cunoştinţă la data
prezentei oferte, în conformitate cu obligaţiile sale ca furnizor şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Tarifele A.N.R.E.
sunt cele valabile la data prezentei oferte si sunt mentionate in tabelul de mai jos. Orice modificări ulterioare acestei date vor fi
luate în considerare la stabilirea fermă a preţului de contract.
1

Pret Energie producator + cheltuieli Furnizor

2

Tarif reglementat TG-mediu-Ord. ANRE 27/2016

0,85

3

Tarif reglementat servicii sistem-Ord. ANRE 27/2016

12,88

4

Tarif reglementat- TL-Ord. ANRE 27/2016

18,01

5

Tarif reglementat- Distributie IT-Ord. ANRE 107/2016

9,31

6

Tarif reglementat- Distributie MT-Ord. ANRE 107/20156

28,09

7

Tarif reglementat- Distributie JT-Ord. ANRE 107/2016

104,10

A

Pret Contract Energie Activa Joasa T (suma 1-7)

394,24

B

Pret Energie Reactiva -Ord. ANRE 107/2016

56,00

C

Certificate Verzi **Ord 183/2015 si Ord 3/2016

42,37

D

Schema Sprijin Cogenerare- Ord ANRE 24/2016

13,01

E

Acciza 1 E/MWh, 1Euro = 4,738

4,738

221,00

Preturile sunt exprimate in Lei/ MWh exceptie la energia reactiva unde sunt in Lei/MVArh si nu includ TVA
* Energia Reactiva se va factura conform legii folosind aceeasi cantitate si pret din factura operatorului de
distributie care reflecta inregistrarile contorului in luna respectiva.
** Certificate Verzi: Conform legii 220/2008 modificata cu legea 23/2014, care prevede ca facturarea sa se faca
separat la valoarea egala cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii estimate si afisata de catre ANRE, cantitatea de
energie consumata in fiecare luna si pretul CV achiztionate de fiecare furnizor. Pretul de achizitie realizat si luat in calcul la
facturare de catre noi este pretul minim. După apariţia Ordinului ANRE, care stabileşte cota finală a certificatelor verzi pentru
anul 2016, se va face regularizarea printr-o factură separată urmând ca în baza acestei facturi consumatorul să plăteasca
diferenţa sau să primească suma achitată în plus.
Modalitatea de plată:
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-AVANS - la data de 15 a lunii care precede luna contractuală – o factură de avans pentru 100% din
energia electrică estimată a fi consumată în luna contractuală respectivă, factură ce va fi achitată integral de către cumpărător
prin transfer bancar până în ultima zi a lunii premergatoare lunii de contract;
- Scadenta la plata dupa 15 de zile de la emiterea facturii .
- Pretul de contract include si costul cu dezechilibrele dintre consumul prognozat si cel realizat. Consumatorul nu are
obligatia de a transmite prognoza orara
- Durata contractului: se va stabili de comun acord.
- Livrare începând cu data incetarii contractului de furnizare cu vechiul furnizor mentionata in Notificarea
transmisa pentru incetarea contractului.
- Valabilitatea ofertei: 15 zile de la data descarcarii de pe site
S.C. Biol Energy S.R.L., detine licenta de furnizare Nr:1919, si cu o experienta de 10 ani de furnizare fara
intrerupere, va fi la dispozitia dvs. pentru a face ca procesul de schimbare a furnizorului sa fie cat mai usor.
Mentionam ca procesul de schimbare a furnizorului nu implica costuri suplimentare si nici intreruperi in furnizarea
energiei electrice. Dupa acceptarea ofertei va trebui semnat contractul de furnizare si transmiterea notificarii catre
vechul furnizor. Atat contractul de furnizare cat si notificarea vor fi completate de noi si puse la dispozitia dvs.
Cu speranta ca oferta noastra corespunde nevoilor dvs. va stau la dispozitie pentru eventualele neclaritati si/sau
lamuriri suplimentare,
Cu deosebita stima,
Florin Badea
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