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Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991
Cod unic de înregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Acte juridice incheiate de societate conform prevederilor
art. 82 din Legea nr. 24/2017

Societatea OIL TERMINAL S.A informează pe toți cei interesați asupra actelor juridice
încheiate in cursul anului 2017 cu furnizori în care Ministerul Energiei își exercită controlul
direct sau indirect si a căror valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul in lei a 50.000
de euro:
1. Contract de furnizare produse nr. 110/223/25.05.2017
Parte contractantă: Rompetrol Downstream S.R.L.
Obiectul contractului: Furnizare combustibili
Valoarea estimata a contractului: 1,377.526.58 lei fara TVA
Perioada de valabilitate :25.05.2017-25.05.2018
Termen si modalități de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii
Dobanzi si penalităti de intărziere:


penalitati de intarziere 0,05%/zi din valoarea facturii neonorate



penalitati de intarziere 0.05%/zi din valoarea marfii comandate si nelivrate

Nu exista garantii si creanțe reciproce.

2. Contract de furnizare produse nr. 258/452/05.12.2017
Parte contractantă: Engie Romania S.A
Obiectul contractului: Furnizare gaze naturale

Valoarea estimata a contractului: 2,443,822.00 lei fara TVA
Perioada de valabilitate: 11.01.2018-31.12.2018
Termen si modalități de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii
Dobanzi si penalităti de intărziere:


dobanzi de intarziere 0.02% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata



penalitati de intarziere 0,01%/ pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata



dobanzi 0.02%/zi din pretul contractului in cazul in care vanzatorul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate

Garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului
Nu exista creanțe reciproce.

3. Contract de furnizare produse nr. 95/193/28.04.2017
Parte contractantă: Enel Energie S.A.
Obiectul contractului: Furnizare energie electrica
Valoarea estimata a contractului: 2,898,345.00 lei fara TVA
Perioada de valabilitate : 28.04.2017-30.04.2018
Termen si modalități de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii
Dobanzi si penalităti de intărziere: majorări de întârziere corespunzătoare ca procent al
dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi
de întârziere faţă de scadenţă
Garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului
Nu exista creanțe reciproce.
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