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DELGAZ GRID SA

Nr: 31269 / 24.03.2020

Departament Achizitii Retea
Birou Achizitii Retea
Electricitate
Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

CERERE DE OFERTA

Irina Calin
T +40 232 40 58 86
F +40 232 40 59 98
irina.calin@delgaz-grid.ro

Stimați Domni/Stimate Doamne,
Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta urmatoarele
produse (conform tabel) pentru care invităm să depuneti oferta:

“Redresoare automate”, prin procedura interna (conforma art 12 alin 3)
din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in
conformitate cu urmatoarele specificatii tehnice (pezentate in lista de mai
jos), atasate la prezenta invitatie:

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Dir. General)
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)

In situatia in care nu participati la procedura, am aprecia daca am
primi de la dvs. motivele pentru care va aflati in imposibilitatea
depunerii unei oferte.

Sediul Central: Târgu Mureş CUI:
10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:

Banca BRD Târgu Mureş IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

 Cantitatea estimată:
1. Redresoare automate – (conform Tabel nr.1.)
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Cod SAP
20035070
20035071
1401011475
20035072
20035073

Denumire material

UM

Cant
totala pe
24 de luni

REDRESOR 3x400VCA/220VCC 60A
REDRESOR 3X400VCA/110VCC 60A
Redresor 230 Vca/24 Vcc, 10A
Redresor 230 Vca/24 Vcc, 50A
REDRESOR 3X400VCA/48VCC 60A

Buc
Buc
Buc
Buc
Buc

20
4
52
24
7

 Atribuirea contractului NU se va face pe loturi.
-

Durata contractului: 24 luni calendaristice, termen calculat de la data semnării
contractului de către ambele părți.
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-

-

Garanția de buna execuție a contractului, va fi in cuantum de 10% din valoarea
contractului fără TVA.

-

Garanția produselor: conform prevederilor din Caietul de sarcini, cap. 3.4.
Perioada de garanţie minimă acceptată de beneficiar este de 36 de luni de la data
livrarii, se compune din doua termene şi anume:
a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrării;
b) perioada de garantie in exploatare: este egala cu (perioada de garantie ofertata
– n), unde ”n” este egal cu numarul de luni de depozitare.

•

Prețul pentru produsele achiziționate se ajusteaza conform clauzei 3.1.2. din contract.

Criteriul de atribuire aplicat: Pentru ofertele care îndeplinesc cerintele de calificare,
criteriul de atribuire–prețul cel mai scăzut.
Nr crt Factor de evaluare

Numar puncte
alocate

1

100

P1 = pretul ofertei

Factorul de evaluare: pretul ofertei – P1
Numar puncte pentru factorul de evaluare “pretul ofertei”= 100 puncte.
Punctajul pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se acorda astfel:
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat (100
puncte);
b) pentru alt pret ofertat, mai mare decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctajul astfel:
P(n) = (pret minim/pret(n)) x punctajul maxim alocat,
unde: pret(n)=pretul din oferta financiara a ofertantului pentru care se calculeaza
punctajul P(n).
Ptotal = P1
-

Termenul de plata propus:
-

-

Sau
-

-

Conform clauzei 3.3.1 din Contract, 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.
Ofertantul va preciza termenul de plata odata cu transmiterea ofertei
preliminare, la sectiunea aferenta din cadrul Formularului C1B.
Termenul de plata este de 15 zile, cu discount 2%. Partile convin de comun acord ca
data scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului 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 de plata.
Termenul de plata este de 15 zile, de la data emiterii facturii, cu discount 3%.
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A. Oferta financiara va conține:
 Formularele - C1A (formularul de oferta), C1B(centralizatorul ofertei), Structura
de pret;
 Oferta va fi prezentatã atât pe suport de hârtie cu numele in clar al reprezentantului
legal si semnatura si stampila societatii, cât si pe suport informatic.
 Valoarea ofertei va include toate cheltuielile franco-depozite DELGAZ GRID SA.
 Pretul din propunerea financiara va include valoarea transportului, precum si toate
taxele legale si alte cheltuieli si comisioane, care vor fi angajate de catre furnizor pentru
indeplinirea contractului.
- Pretul din propunerea financiara se exprima in lei, fara TVA (cu maximum
doua zecimale).
- Pe parcursul derularii contractului, preturile pot fi ajustate conform clauzei
3.1.2. din contract.
Pentru primele 12 luni calendaristice de la data semnarii contractului, preturile
raman ferme, fixe si neindexabile.
Preturile se pot actualiza la cererea oricarei parti incepand cu cea de a 13-a luna,
anual, dupa cum urmeaza:
P DDP = P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit) + Ptransport+asigurari +
Pcheltuieli indirecte + Pprofit
Unde
P DDP = pretul unitar al produsului in conditii de livrare DDP
P FCA(fara cheltuieli indirecte si profit) = pretul produsului in conditii de livrare
FCA, fara a include insa cheltuielile indirecte si profitul = P materii prime si
materiale + P manopera + Putilitati
Ptransport+asigurari = pretul de transport, inclusiv asigurarile necesare pentru a
livra produsul in conditii DDP
Pcheltuieli indirecte + Pprofit = valoarea din pretul produsului aferenta
procentului de cheltuieli indirecte si profit
Ajustarea prețului se face în funcție de variația indicilor cursul de schimb valutar,
respectiv rata inflației, dupa urmatoarea formula:
P DDP actualizat = P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit) actualizat +
Ptransport+asigurari actualizat + Pcheltuieli indirecte + Pprofit
Pretul P FCA(fara cheltuieli indirecte si profit) se actualizeaza functie de cursul euro,
numai daca se constata cresterea/diminuarea cu minim 5% a P FCA (fara cheltuieli
indirecte si profit) actualizat fata de P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit) initial,
astfel:
P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit) actualizat = P FCA (fara cheltuieli
indirecte si profit) initial* curs euro BNR nou/curs euro BNR vechi
• P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit) initial = P FCA (fara cheltuieli
indirecte si profit) din acordul cadru
• Cursul euro BNR nou este cursul de schimb valutar mediu pe 90 de zile
lucratoare anterioare datei stabilite pentru ajustarea preturilor. Prin medie (la
calculul cursului mediu) se intelege media aritmetica.
• Cursul euro BNR vechi este cursul de la data transmiterii invitatiei de
participare.
• Prin curs se intelege cursul leu/euro publicat de catre Banca Nationala a
Romaniei pe www.bnr.ro.
Pretul Ptransport+asigurari se actualizeaza functie de rata inflatiei comunicata pe site-ul
www.insse.ro de Institutul National de Statistica, numai daca se constata
cresterea/diminuarea cu minim 5% Pretul Ptransport+asigurari actualizat fata de Pretul
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Ptransport+asigurari initial, dupa urmatoarea formula:
Ptransport+asigurari actualizat = [(P transport+asigurari initial * Rata Inflatiei pentru
servicii)/100 ]+ P transport+asigurari initial
•
P transport+asigurari initial = P transport+asigurari din acordul cadru
•
Rata Inflatiei pentru servicii = Indicele Preturilor de Consum pentru servicii
(IPC) calculat pentru anul anterior (incepand cu luna anterioara solicitarii de ajustare fata
de luna corespunzatoare din anul precedent) - 100.
-

Se solicita precizarea denumirii producatorului pentru fiecare reper ofertat
(formular F14)
Se solicita detalierea distincta a cheltuielilor de transport, pentru fiecare
reper ofertat.
Entitatea Contractanta, in urma stabilirii ofertei castigatoare, isi rezerva dreptul
de a opta pentru conditiile de livrare pentru care vor lansa comenzile in cadrul
viitorului contract (FCA / DDP).
Ofertele vor fi evaluate in functie de preturile in conditii DDP, fara TVA.

 Draftul de contract completat OBLIGATORIU cu datele de identificare si însușit
de ofertant prin semnături/declarație de însușire a contractului.
- Obiecțiuni la draftul de contract (daca este cazul). Părțile pot pe parcursul
atribuirii contractului sa modifice, de comun acord, clauzele contractuale. În
cazul în care, după stabilirea câștigătorului, Entitatea Contractanta si câștigătorul
nu stabilesc de comun acord un alt model de contract, acceptat de ambele părți
pana la data limita indicata de Entitatea Contractanta în comunicarea de atribuire,
atunci se va utiliza modelul de contract propus.
-

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a semna contractul este asimilabil
situației prevăzute la art. 180, alin 1, lit. g) din Legea nr 99/2016. In aceasta
situație Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 161 alin. (2) din Legea
nr 99/2016.

 Perioada de valabilitate a ofertei: 180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor.
 Termen de livrare propus: maxim 30 de zile de la emiterea comenzii de
aprovizionare SAP;
 Formular F14 – precizarea producatorului echipamentelor ofertate.
B. Oferta tehnica:
Propunerea tehnică depusă trebuie să conțină Specificațiile tehnice asumate și semnate pe
fiecare pagina de către furnizor. În cazul neîndeplinirii unor performanțe sau cerințe solicitate,
ofertantul va indica clar acest aspect.
Propunerea tehnică se va întocmi în baza informaţiilor din Specificaţiile Tehnice şi va fi
formată din:
• Un Memoriu Tehnic în care se vor menţiona detaliat următoarele:
- modul de respectare a condiţiilor menţionate în Specificaţiile Tehnice şi în
reglementările aplicabile (legi, standarde, acte normative, prescripţii tehnice,
instrucţiuni de referinţă etc). Ofertantul va răspunde în memoriul tehnic la toate
cerinţele impuse din fiecare capitol al Specificaţiei tehnice întocmită de Achizitor,
prezentând caracteristicile produsului ofertat în comparaţie cu cele solicitate,
respectând modul de prezentare a specificaţiei tehnice a Achizitorului.
- garantarea că produsele sunt noi (maxim 12 luni de la data fabricaţiei), nefolosite şi
sunt realizate încât să funcţioneze în condiţii de protecţia mediului înconjurător.
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documentaţia tehnică aferentă produselor ofertate (planşe, descrierea părţilor
componente, funcţionare, caracteristici) din care să reiasă îndeplinirea cerinţelor din
specificaţiile tehnice, şi următoarele documente:
a. Certificatul de garanţie. De transmis inclusiv informatii cu privire la garantia oferita, atat
in etapa de ofertare cat si in etapa de livrare.
b. Cărțile tehnice redactate în limba romană , pe suport de hârtie trebuie să cuprindă:
caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite; instrucțiuni de verificare și
instrucțiuni de exploatare;
c. Manuale de service;
d. Buletine de încercări şi verificari de tip standardizate conform Specificaţiilor Tehnice
şi/sau standardelor menţionate în Specificaţiile Tehnice efectuate de un laborator atestat;
e. Lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vederea PIF;
f. Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp;
g. Declarația de conformitate a produselor ofertate;
h. Dovada implementării sistemului de management al calității/mediului conform SR EN
ISO 9001/SR EN ISO 14001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile
emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă
asigurarea unui nivel corespunzător al calității;
i. Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei
de viață și fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului;
j. Declaraţia de conformitate a cerinţelor de securitate;
k. Document de certificare a calităţii produsului;
l. Declaraţie privind impactul asupra mediului;
Propunerea tehnica va fi redactata, obligatoriu, în limba română.
-

Alte informatii:
Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura ofertele care nu
contin toate informatiile / doumentele solicitate prin Invitatia de participare .
Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a derula negocieri doar cu primele 3 oferte
clasate rezultate in urma intocmirii clasamentului pe baza criteriului „pretul cel mai
scazut”.
In situatia in care nu se asigura nivelul de competitivitate (minimum trei oferte depuse),
Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a relua cererea de oferta.
Data limită pentru depunerea ofertei 31.03.2020, orele 16:00, exclusiv online / pe e-mail,
însoțita de scrisoare de înaintare cu nr. de inregistrare, semnata si stampilata.
In atentia:
Irina Calin – irina.calin@delgaz-grid.ro;
Gabriela Pasarica – gabriela.pasarica@delgaz-grid.ro;
Transmitem în ataşament:
Anexa 1 – Formulare de oferta materiale_C1A si C1B
Anexa 2 – Lista de cantitati_Structura de pret;
Anexa 3 – Formular F14_tabel detalii producator;
Anexa 4 – Contract produse;
Anexa 5 – Termenii generali la contractul de produse;
Anexa 6 – Codul de conduita al furnizorului;
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Anexa 7 – Graficul de livrare produse;
Anexa 8. - Concept logistic;
Anexa 8.1 – Model fisa de produs din Concept logistic;
Anexa 9. Informatii privind protectia datelor.
Anexa 10. ST 14- SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Redresor automat pentru stații de
transformare
Anexa 11. ST 39- SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Redresor și baterie de acumulatoare de
24 V c.c. pentru posturi de transformare..
Eventualele clarificari va rugam sa le adresati prin e-mail la adresa irina.calin@delgaz-grid.ro
pana in data de 27.03.2020, orele 15:00.
Va multumim !
Codruta SCHWARTZ
Director Departament Achizitii Retea

Irina Elena CALIN
Responsabil Categorie Regionala

DELGAZ GRID SA

DELGAZ GRID SA
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