Nr. DELGAZ_GFABC_5984/27.01.2021
Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului pentru furnizare
“Clesti ampermetrici si indicatoare de tensiune easy-volt”
În vederea încheierii unui contract, pentru furnizare “Clesti ampermetrici si indicatoare de tensiune easyvolt” pentru compania DELGAZ GRID SA, avem onoarea de a va invita sa participati la procedura de
atribuire a contractului.
1. Obiectul contractului: furnizare“Clesti ampermetrici si indicatoare de tensiune easy-volt”
conform documentatiei de atribuire atasate;
2. Procedura de atribuire: proceduri interne;
3. Sursa de finantare: surse proprii Delgaz Grid SA;
4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut al ofertei, in conditiile respectarii cerintelor din
specificatia tehnica si invitatia de participare;
5. Durata contractului: 12 luni de la data semnarii;

Oferta va fi întocmita in conformitate cu documentatia de atribuire atasata, si trebuie sa cuprinda
urmatoarele:
-

Oferta financiara - preţul va fi exprimat în lei, fără TVA. In pretul ofertat va fi inclus transportul
pana la locatia beneficiarului;
Termenul de livrare: maxim 30 zile de la data primirii comenzii de aprovizionare;
Termenul de plată: furnizorul va alege unul din termenele de plata standard de mai jos:
Termenul general de plata este de 45 de zile. Partile convin de comun acord ca data

45 days EOM - net, scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului
*EOM=End of
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta va avea
Month
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
15 days EOM - 2% cash
facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.
discount
*EOM=End of
In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea
Month
zi bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.
15 days - 3% cash
discount

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 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.

-

Termen de garantie: conform specificatiei tehnice;
Limba in care se redacteaza oferta: limba romana;
Perioada da valabilitate a ofertelor: 90 zile;
La oferta de baza NU se accepta oferte alternative;
Oferta tehnica: se va elabora conform documentatiei de atribuire atasata;
Se va completa Anexa 2 din specificatia tehnica a fiecarui tip de produs, coloana 4, Valori
ofertate de furnizori din specificatia tehnica;
Documente atasate: invitatie de participare si specificatie tehnica pentru fiecare tip de produs
Cantitatile pentru achizitie sunt :
1. Cleste ampermetric digital deschidere min 70 mm
2. Cleste ampermetric digital deschidere min 120 mm
3. Indicatoare de tensiune easy-volt

183 bucati
217 bucati
728 bucati

Orice solicitare de clarificari 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 03.02.2021 orele 15:00.

Cu stima,
Liliana Baciu
Şef Birou Achiziţii Soluţii Distribuţie şi Derulare Comenzi

Lata Ilie
Responsabil Categorie Regionala

