Nr. GFA/37937/30.04.2020

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului pentru “Servicii de preluare a
deseurilor periculoase si nepericuloase in vederea eliminarii/valorificarii”

În vederea încheierii unui contract pentru “Servicii de preluare a deseurilor periculoase si nepericuloase
in vederea eliminarii/valorificarii” din locatiile DELGAZ GRID SA, avem onoarea de a va invita sa participati
la procedura de atribuire a contractului.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obiectul contractului: “servicii de preluare in vederea eliminarii a deseurilor periculoase”
Procedura de atribuire: proceduri interne;
Sursa de finantare:surse proprii Delgaz Grid SA;
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut al ofertei;
Durata contractului: 36 luni de la data semnarii;
Codul de clasificare CPV: 90520000-8 Servicii privind deşeurile radioactive, toxice, medicale şi
periculoase
Oferta va fi întocmita pentru serviciile de colectare, transport si eliminare a deseurilor in conformitate cu
inscrisurile din caietul de sarcini si a documentelor ataşate Se vor transmite licente/atestate/autorizatii
solicitate în caietul de sarcini.Oferta trebuie sa cuprinda urmatoarele:
-

-

Oferta financiara - preţul va fi exprimat în lei, fără TVA şi va include toate taxele legale şi alte
cheltuieli şi comisioane care vor fi angajate de către prestator pentru îndeplinirea obiectului
contractului;
Termenul de preluare de la primirea comenzii: maxim 10 zile de la data primirii solicitarii scrise;
Termenul de plată: termen de plata agreat, 45 de zile ;
Limba in care se redacteaza oferta: limba romana;
Perioada da valabilitate a ofertelor: 90 zile;
La oferta de baza NU se accepta oferte alternative;
Colectarea deseurilor se va realiza la locatiile beneficiarului nominalizate in documentatia de
atribuire conform unei programari anterioare;
Se va completa tabelul de ofertare cu tipurile de deseuri si cantitatea estimata pentru ofertare,
atasat la invitatie

-

Documente atasate: caiet de sarcini, conventie SSM/SU/PM, tabel pentru ofertare, model de
contract cu Anexa 1 Clauze generale care trebuie agreate de catre ofertanti;

Orice solicitare de claficari se va adresa in scris la adresa de e-mail de mai jos.
Vă rugăm să transmiteţi oferta dumneavoastră pe adresa de e-mail: ilie.lata@delgaz-grid.ro, până pe data
de 08.05.2020, ora 16.

Cu stima,

Baciu Liliana
Şef Birou Achiziţii Soluţii Distribuţie şi Derulare Comenzi

Lata Ilie
Responsabil Categorie Regionala

