DELGAZ GRID SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

DELGAZ GRID SA

NR : 21257/06.04.2021

Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

CATRE,
Operatorii economici interesati

Alexandra Cartu
T +40 747 03 47 21

Cerere de oferta

F +40-232 32 56 12

Stimați Domni/Stimate Doamne,

alexandra.cartu @delgazgrid.ro

Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta
urmatorul produs (conform tabel) pentru lucrarea „Alimentare cu
energie electrică a Societății Române de Televiziune, Studio
Teritorial Iași”, pentru care vă invităm să depuneti oferta:
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
1.Cantitatea estimată:
Nr.
Crt.

Denumire material

1

FIRIDĂ BRANȘAMENT E3 C - 1 T

Cantitate
1

Documentele ofertei vor include:
➢ Oferta tehnica;
➢ Oferta financiara:
o Formular de oferta,
o Centralizator preturi unitare conditii DDP (livrare franco depozit
DELGAZ GRID sau amplasament, conform comenzii) si conditii
FCA(la poarta fabricii),
o Structura de cost,
o Preturile vor fi exprimate in lei si nu contin TVA;
o Termen de livrare,
o Termen de garantie:

Conditii de livrare impuse: Transportul produselor se va asigura de catre Furnizor, la
DELGAZ GRID SA, Iasi.

1

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Dir. General)
Mihaela Loredana Cazacu
(adj.)
Anca Liana Evoiu (adj.)
Petre Stoian (adj.)
Sediul Central: Târgu
Mureş CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV2754041
2700
Capital Social Subscris şi
Vărsat: 773.257.777,5 RON

1. Termenul de plata: Ofertantul va preciza optiunea sa privind termenul de plata
odata cu transmiterea ofertei preliminare, la sectiunea aferenta din cadrul
Formularului C1B. Termenul general de plata propus este de 45 de zile.
Partile convin de comun acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru
data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. In cazul in
care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta va avea loc in
urmatoarea zi bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului general de plata.

2. Perioada de garantie :

Perioada de garanție minimă acceptată de beneficiar este de 36 de luni de
la data recepției cantitative și se compune din doua termene și anume:
a) perioada de garanție la depozitare: minim 12 luni de la data recepției cantitative;
b) perioada de garanție în exploatare: este egală cu perioada de
garanție ofertată - n, unde ”n” este egal cu numărul de luni de depozitare.
3. Termenul de livrare ofertat. Termenul de livrare al produselor in locatiile
specificate trebuie sa fie de 10 zile de la transmiterea comenzii de
aprovizionare.
Alte informatii:
➢ Criteriul de atribuire aplicat: pretul cel mai scazut.
➢ Valabilitatea ofertei: 90 zile calendaristice;
➢ Anexat va transmitem:
-

Specificatia tehnica 001_A6

Achizitia se va finaliza printr-o comanda directa (CDO) in SAP, fara a se crea un
contract (avand la baza cerintele de mai sus).

Data limită pentru depunerea ofertei 09.04.2021, ora 14:00, exclusiv online / pe e-mail,
însoțita de scrisoare de înaintare cu nr. de inregistrare, semnata si stampilata.
In atentia: alexandra.cartu @delgaz-grid.ro
Va rugam sa transmiteti oferta si in format editabil.
Va multumim!
Elena-Gabriela PASARICA

Alexandra Cartu

Sef Birou Departament Achizitii Retea

Analist Suport Achizitii
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