Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

16.04.2021, Tg Mures
Invitaţie depunere oferta

Stimaţi domni,
Prin prezenta va invitam sa participati la procedura de contractare a Serviciilor de
manipulare si transport in locatiile Delgaz Grid din zona Mures si zona Iasi.
Drept urmare, va invitam sa intocmiti si sa depuneti cea mai avantajoasa propunere de oferta,
in conformitate cu cerintele documentatiei descriptive si a Caietului de sarcini pe care le
punem la dispozitie.

Tip serviciu
1. Zile lucratoare
1.1 Intre orele 08:00 - 16:30
1.1.1 Manipulare
1.1.2 Asamblare/dezasamblare mobilier
1.1.3 Transport materiale cu autoutilitara 3,5 tone
1.1.4 Stationare
1.2 Intre orele 16:30 - 23:00
1.2.1 Manipulare
1.2.2 Asamblare/dezasamblare mobilier
1.2.3 Transport materiale cu autoutilitara 3,5 tone
1.2.4 Stationare
2. Week-end / Sarbatori legale
2.1 Intre orele 08:00 - 16:30
2.1.1 Manipulare
2.1.2 Asamblare/dezasamblare mobilier
2.1.3 Transport materiale cu autoutilitara 3,5 tone
2.1.4 Stationare
2.2 Intre orele 16:30 - 23:00
2.2.1 Manipulare
2.2.2 Asamblare/dezasamblare mobilier
2.2.3 Transport materiale cu autoutilitara 3,5 tone
2.2.4 Stationare
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Principalele date ale achiziției:
-

Contractul se va incheia pe o perioada de 2 ani (24 luni).
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de evaluare al ofertelor si atribuire: cea mai buna oferta financiara.

Modalitate elaborare ofertă:
Elaborarea ofertei se va face având în vedere cerințele prezente in Caietul de sarcini
Oferta trebuie sa contina:
Oferta tehnica care se va intocmi astfel încât aceasta sa raspunda în totalitate cerintelor
din Caietul de sarcini si a Anexelor acestuia.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de resurse si logistica necesara indeplinirii
contractului astfel incat sa acopere locatiile Beneficiarului (cel putin 2 mijloace de transport
proprietate cu capacitatea de minim 3,5 tone, omologate pentru transport marfa si minim 2
conducatori auto care detin atestate valabile emise de ARR pentru transportul de marfa. De
asemenea, masina de transport va fi de tip inchis, cu prelata sau cu pereti rigizi si va avea toate
dotarile necesare asigurarii integritatii bunurilor transportate).
Pentru asigurarea serviciilor, ofertantul trebuie sa dispuna de personal calificat sau cu aptitudini
pentru executia lucrarilor de asamblare/ dezasamblare a mobilierului, de unelte si echipamente
specifice precum si de personal necalificat (manipulanti) pentru lucrarile efective de
manipulare.
Oferta financiara: va fi prezentata pentru fiecare tip de serviciu, tinand cont de estimarile
cantitative mentionate in tabelul cu cantitati si va include toate cheltuielile care vor fi angajate
de catre Prestator in vederea executarii contractului.
Criteriul de evaluare a ofertelor este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnicoeconomic.
Pretul va fi exprimat in lei, cu maxim doua zecimale, fara TVA.
Termenul de plata, conform politicilor financiare ale grupului E.ON SE se va alege si
mentiona in ofertă una din cele 3 variante de termen de plata de mai jos:

45 days EOM - net,
*EOM=End of Month

15 days EOM - 2% cash
discount
*EOM=End of Month

Termenul general de plata 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 intro zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi
bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului general de plata.
Termenul general de plata este de 15 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 intro zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi
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bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului general de plata.
In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general
de plata de 15 zile acesta va acorda Achizitorului un
discount de 3% raportat la valoarea platii. In aceasta situatie
plata se efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai
15 days - 3% cash discount
astepta data de 5 a lunii urmatoare expirarii termenului
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intro zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi
bancara.
Principalii pași ai desfașurarii achiziției:
- Solicitări de clarificare a documentatiei pana cel tarziu 28.04.2021;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 30.04.2021 prin email la adresele: biancamaria.moldovan@eon-romania.ro si andrei.mihaly@delgaz-grid.ro;
- 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 impreuna cu Anexa 1 – Lista Locatiilor Delgaz Grid
→Formularul de oferta
→Valoarea detaliata a ofertei
→Anexa Chestionar SSMSUPM DEGR
→Anexa Conventie SSM DEGR
→DRAFT Contract
Vă multumim!
Cu stima,

BIANCAMARIA
MOLDOVA
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Andrei Mihaly

Bianca Moldovan

Șef Birou Achiziții Administrative
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