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Anexa 2 la Manualul Procedurii de Sezon Deschis Angajant ROHU – „Formular de Ofertă”1  

 

Returnați Formularul de ofertă prin poștă cu confirmare de primire sau curier (original) semnat în mod 

corespunzător de persoana(ele) autorizate din cadrul organizației dumneavoastră către ambii OST (Transgaz 

și FGSZ) până la data de 19 decembrie 2017, 23:59 CET (vedeți datele de contact menționate mai jos). O 

copie a acestuia se recomandă a fi transmisă în avans, prin e-mail la openseason@fgsz.hu și 

openseason@transgaz.ro. 

 

Prin transmiterea formularului de înregistrare și a Ofertelor, Solicitantul agreează, acceptă și ia act de prezentul 

Manual al Procedurii de Sezon Deschis și de termenii și condițiile prevăzute în contractele OST  cuprinse în 

Anexe. Ofertanții câștigători au obligația să semneze în mod corespunzător și să returneze OST contractele 

relevante, în conformitate cu Anexele. 

 

Ofertele vor fi transmise către:  
   
S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A. 

Piaţa C. I. Motaş nr. 1 

551130 Mediaş 

România  

FGSZ Ltd 

Tanácsház u. 5. office number 3 

8600 Siófok 

Ungaria 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Pentru detalii suplimentare privind Procesul de depunere a ofertei vezi capitolul 3.5 din Regulamentul 
privind Procedura de Sezon Deschis 
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Oferte (și valoarea minimă) 

în kWh/h/an 

la 
Prețurile de 
Rezervă  P0* 

Direcția de curgere: 
România → Ungaria 

Direcția de curgere: 
Ungaria → România 

 
PI Csanádpalota 

(Ieșire RO/Intrare HU) 

Cantitate 
Minimă  

PI Csanádpalota  
(Ieșire HU/Intrare RO 

Cantitate 
Minimă 

An gazier 
2022/2023 

    

An gazier 
2023/2024 

    

An gazier 
2024/2025 

    

An gazier 
2025/2026 

    

An gazier 
2026/2027 

    

An gazier 
2027/2028 

    

An gazier 
2028/2029 

    

An gazier 
2029/2030 

    

An gazier 
2030/2031 

    

An gazier 
2031/2032 

    

An gazier 
2032/2033 

    

An gazier 
2033/2034 

    

An gazier 
2034/2035 

    

An gazier 
2035/2036 

    

An gazier 
2036/2037 

    

* Prețurile de Rezervă aplicabile publicate în Manualul Procedurii de Sezon Deschis ROHU sau comunicate 

separat în situația perioadelor ulterioare de depunere a ofertelor. 
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Vă rugăm indicați condiționalitățile atașate ofertelor depuse: 

 Oferte care vizează direcțiile de curgere 

Ofertele depuse vizează Csanádpalota - Ieșire RO/Intrare HU și Csanádpalota - Ieșire HU/Intrare 

RO. 

 Oferte care vizează durata de timp exprimată în ani   

Ofertele depuse vizează durata de timp exprimată în ani  : 

Csanádpalota - Ieșire RO/ Intrare HU pentru o succesiune de ani gazieri _______________ 

Csanádpalota - Ieșire HU/ Intrare RO pentru o succesiune de ani gazieri ____________ 

 

 Cantitate Minimă 

Ofertele depuse sunt condiționate de alocarea cantității minime de capacitate indicată în tabelul 

ofertelor în rândurile de la coloanele dedicate intitulate “Cantitate minimă”.  

 

Formular de ofertă depus de:  

Companie  ________________________________________ 

Prenume  ________________________________________ 

Nume   ________________________________________ 

Funcție      ________________________________________ 

Adresa    ________________________________________ 

Telefon   ________________________________________ 

E-Mail   ________________________________________ 

 

 

Prin depunerea Formularului de Înregistrare completat și semnat în mod corespunzător (Anexa 1 la Procedura 

de Sezon Deschis) și a Formularului de Ofertă (Anexa 2 la Procedura de Sezon Deschis), Solicitantul 

agreează, acceptă și ia act de prezentul Manual al Procedurii de Sezon Deschis și de termenii și condițiile 

prevăzute în contractele OST cuprinse în Anexe. Ofertanții câștigători au obligația să semneze în mod 

corespunzător și să returneze OST contractul (ele) primit(e). Ofertantul confirmă că ofertele depuse sunt 
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transmise operatorilor sistemelor de transport relevanți, după cum s-a menționat mai sus. Pentru transmiterea 

Formularului de Ofertă, vă rugăm să folosiți detaliile de contact publicate în capitolul 7 al Manualului procedurii 

de Sezon Deschis. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Data, Semnătura reprezentantului(ilor) autorizat(i) ai companiei   


