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Ofertă tip privind furnizarea gazelor naturale pentru clientii finali casnici
incepand cu data de 01 iulie 2020
Obiectul ofertei îl constituie furnizarea de gaze naturale cu servicii reglementate incluse pentru clientii casnici racordati in
sistemul de distributie al operatorului MM DATA .
Preț final de furnizare a gazelor naturale pentru clienti finali casnici
Categoria client
Pret contractual
(lei/MWh)
Fara TVA

C.1. Consum maxim anual mai mic sau egal cu 280 MWh
C.2. Consum anual cuprins intre 280 si 2800MWh

123,05
119,74

Pretul final include toate costurile aferente furnizarii gazelor naturale in regim concurential, precum si serviciile reglementate de
distributie, transport si inmagazinare subterana a gazelor naturale. Pretul final este pretul de contract si facturare.
Pe durata de valabilitate a ofertei MM DATA isi rezerva dreptul de ajusta pretul contractual cu obligatia de notificare a noului pret
cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data modificarii, prin modalitatea convenita in contract.
MM DATA isi rezerva dreptul de a modifica pretul final pe durata de valabilitate a ofertei astfel: in mod automat in urma
modificarilor care vor fi aduse tarifelor reglementate de catre ANRE privind distributia, transportul si inmagazinarea gazelor
naturale, conform prevederilor legale in vigoare, precum si in urma modificarii cu mai mult de +/- 3% a costului mediu de
achizitie al gazelor naturale (fara serviciile de transport, cu exceptia celor incluse in pretul gazului) din sursele de aprovizionare
fata de valoarea de referinta a costului de achizitie la data prezentei oferte de 71,31lei. Evaluarea costului mediu de achizitie a
gazului natural poate fi efectuata la interval de trimestru.
Data intocmirii ofertei: 01.05.2020
Durata de valabilitate a ofertei 01.07.2020-30.06.2021
Garantii: fara garantii financiare
Termene, modalități și condiții de plată. Factura emisa lunar, in format tiparit transmisă la adresa locului de consum sau in
format electronic, poate fi achitată în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii prin transfer bancar sau numerar la
casieria punctului de lucru.
Durata contractului, condiții de reînnoire/prelungire, încetare a prestării serviciilor și a contractului. Contractul de
furnizare a gazelor naturale se poate încheia atât pe durată nedeterminată cât și pe o perioadă determinată de minim 1(un ) an. În
situația încheierii contractului pe perioadă determinată, furnizorul va notifica clientul cu minimum 45 de zile calendaristice înainte
de expirarea duratei de valabilitate a contractului, în vederea formulării de către acesta a unei opțiuni de prelungire a valabilității.
Consumatorul poate denunța unilateral contractul de furnizare pe baza unei notificări adresate si înregistrate la furnizor cu cel
puțin 21 de zile calendaristice. Contractul de furnizare a gazelor naturale poate înceta prin reziliere, denunțare unilaterală, acordul
părților sau prin ajungere la termen, fiecare situație în condițiile prevăzute de acesta.
Modalitatea de acceptare a ofertei este în formă scrisă, transmiterea acesteia putând fi facută prin fax 021.413.45.57;
0244.366.271, e-mail mmdata@mmdata.ro; mmdatamagureni1@yahoo.com; mmdatamagureni2@yahoo.com sau prin poștă.
Documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare: Cerere privind incheierea unui contract de furnizare in
regim concurential, Copie Act proprietate spatiu sau a altui document care atesta dreptul de folosinta al solicitantului asupra
spatiului, Copie Act identitate proprietar
Data ultimei actualizari: 02.07.2020

