CATRE,
Operatorii economici interesati

Ref: Invitatie depunere oferta
Nr. inregistrare: 1644/11.01.2021
Stimați domni/stimate doamne,
Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect:

Delgaz Grid SA
Birou Achizitii
Administrative
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
www.delgaz.ro
Crina Blaga
T +40 756 15 54 35
crina-maria.blaga@delgazgrid.ro

“Servicii de audit financiar în vederea finalizarii proiectului
„Modernizare statii de transformare ale E.ON Distributie Romania S.A.
– Lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare
a capacitatilor de productie suplimentare in scopul preluarii energiei
electrice produse din resurse regenerabile in conditii de siguranta a
functionarii S.E.N. – Statia 110/20kV Hirlau, Statia 110/20kV Pascani,
Statia 110/20kV Gorban” – cod proiect 105731, în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritată 6, Obiectivul Specific
6.1”
1. Principalele date ale achiziției:
Durata contractul va fi de 5 luni, dar nu mai tarziu de 31.05.2021.
Termen de realizare: realizarea tuturor activitatilor va trebui finalizata pana
cel tarziu la data de 31.03.2021.
Preturile vor fi exprimate in lei.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: pretul cel mai scazut.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
- Caietul de Sarcini nr.1998/11.01.2021;
- Formularele prezentei achizitii;
2. Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3
ani pentru contracte de valori similare și procesul de calificare este încă valabil
nu va fi efectuată o nouă calificare.
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Președintele Consiliului de
Administrație
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director 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:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

În orice alta situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea dvs
ca și furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade.
3. Cerințe privind capacitatea tehnica și economică a ofertantului:
Experienta similara:
Ofertantul va dovedi ca personalul desemnat pentru a efectua misiunea de
audit detine experiență similară de minimum 3 ani in realizarea activitatilor
de audit financiar aferente proiectelor cu finantare nerambursabila din fonduri
publice (nationale si/sau comunitare) si experiență similară privind prestarea
de servicii de audit financiar aferente cel puțin unui proiect cu o valoarea a
finanțării nerambursabile de cel puțin 1.000.000 euro. Se va transmite lista
contracte similare, din ultimii 3 ani, si certificari de buna executie - Formular
nr. 8.
Ofertantul trebuie sa fie inscris in Registrul Auditorilor Financiari Activi
intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania, respectiv sa fie
inregistrat in Romania, sa detina viza de membru activ al CAFR pe anul
2020/2021.
Ofertantul va prezenta carnetul de membru al CAFR vizat cu mentiunea
„activ" la data ofertarii, (copie conform cu originalul) inscris in Registrul
auditorilor financiari din Romania;
Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere a auditorului
financiar din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani pe linie
profesionala de catre Departamentul de Monitorizare si Competenta
Profesionala al AAFR, respectiv de catre CECCAR.
4. Oferta va contine:
- Lista experiență similară, declaratii mentionate mai sus, copie carnet
membru CAFR.
- Propunerea tehnica si financiara confom cerintelor din CS;
- Draftul de contract, Clauze generale, Cod de conduita – insusite prin
semnatura si stampila de catre ofertant. In cazul in care sunt obiectiuni la
contract, acestea se vor preciza intr-o o adresa separata.
5. Pasi de derulare a procedurii:
- Solicitări de clarificare a documentatiei;
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-

Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 19.01.2021, prin email la
crina-maria.blaga@delgaz-grid.ro si andrei.mihaly@delgaz-grid.ro;
Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu
furnizorii – Synertrade;
Analiza și clarificarea ofertelor;
Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor
aspectelor tehnice/financiare/juridice;
Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea
contractului cu ofertantul clasat pe locul 1;
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura
operatorii economici care nu respecta criteriile de calificare precum si
ofertele care nu respecta cerintele solicitate prin invitatia de participare
si documentatia atasata.

-

Transmitem în ataşament :
Caietul de Sarcini; Formulare;
Draft contract, Clauze generale, cod conduita;

Va multumim !
Cu stima,
Andrei Mihaly
Sef Birou Achizitii Administrative

Crina Blaga
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