Delgaz Grid SA

CĂTRE,

Bd. Pandurilor, nr. 42
540554 Tg. Mures

Operatorii economici interesati

Bianca Moldovan
T +40-744-374001
bianca-maria.moldovan@eonromania.ro

Stimați domni/stimate doamne,
Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastra pentru achiziţia având ca obiect
„Servicii de întocmire documentații clădiri (proiectare) pentru compania
Delgaz Grid S.A.”
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.

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Tipuri de servicii solicitat
Proiectare clădiri, construcţii şi instalaţii aferente existente (PT+DE)
Expertize tehnice la clădiri
Evaluare, estimare costuri pentru lucrări de execuţie
în construcţii
Elaborare listă de cantităţi de lucrări, antemăsurători
şi devize tehnice
Elaborare proiecte tehnice de execuţie noi la clădiri,
construcţii şi instalaţii aferente
Elaborare documentaţii pt obţinere Certificat de urbanism construcții/demolare
Elaborare documentaţii pt obţinere autorizatie de
costruire/demolare

8 Elaborare documentaţii pt studii geotehnice
Întocmire documentaţii în vederea obţinerii avizelor
9 simple CU
Întocmire documentaţii în vederea obţinerii avizelor
10 complexe CU (ISU,ISC,APM)
Proiectare amenajare spatii interioare (comparti11 mentare, mobilare, design)
Elaborare Relevee la cladiri/constructii si instalatiile
12 aferente

Nr. estimat ore de
lucru[ ore ]

Preşedintele Consiliului de
Administraţie

Manfred Paasch

700
600
800
700
700
900
900
600
500
500
700
900

Directori Generali
Ferenc Csulak (gen.)
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

Vizarea proiectelor de catre Verificator autorizat la
13 clădiri, construcţii şi instalaţii aferente
14 Intocmire documentație As-Buit

600
750

1. Principalele date ale achiziției:
-Contractul se va incheia pe o perioada de 3 ani (36 luni).
-Documentele vor fi redactate in limba româna.
-Criteriul de evaluare al ofertelor si atribuire: cea mai buna oferta financiara.
2. 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.
Oferta financiara: va conține tarif orar pe fiecare tip de serviciu sau lucrare menționată în prezentul caiet de sarcini.
Pretul va fi exprimat in lei, cu maxim doua zecimale, fara TVA.
Ofertantul va trebui să facă dovada că:
- a executat în ultimii 2 ani servicii similare celor ce fac obiectul procedurii
de achiziție în cauză (lista a principalelor livrari).
- are personal calificat/autorizat/licențiat pentru execuția serviciilor (sau
contracte de colaborare cu persoane sau firme autorizate, inclusiv
arhitect – membru Ordinul Arhitecților). Pe durata derulării contractului
subcontractorii pot fi schimbați doar cu acordul prealabil al beneficiarului (lista personalului nivelul de pregatire, experienta exprimata in
ani, colaborator/angajat).
Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente executiei serviciilor
in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, precum si orice alte cheltuieli
necesare îndeplinirii contractului.

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

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.

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

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
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
15 days - 3% cash discount se efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai astepta
data de 5 a lunii urmatoare expirarii termenului general de
plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara.
3. Principalii pași ai desfașurarii achiziției:
- Solicitări de clarificare a documentatiei pana cel tarziu 18.01.2021;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 21.01.2021 prin email la 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.

4. Transmitem în ataşament :
→ Caietul de sarcini impreuna cu anexele aferente:
Anexa 1 - Estimarea cant pe tipurile de servicii DELGAZ
Anexa 2 - Anexa organizare SSM,SU,PM_Delgaz Grid
Anexa 3 - Termen realizare servicii
Vă multumim!
Cu stima,
Andrei Mihaly
Șef Birou Achiziții Administrative

Bianca Moldovan
Responsabil Categorie Globală
Digitally signed by
BIANCABIANCA-MARIA
MOLDOVAN
MARIA
Date: 2021.01.07
MOLDOVAN 12:49:55 +02'00'

