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

12.05.2022, Tg Mures
Invitaţie depunere oferta

Stimaţi domni,
Prin prezenta va invitam sa participati la procedura de contractare a Serviciilor de incercari
distructive si nedistructive pentru locatiile apartinand Delgaz Grid S.A. din Bacau si Neamt.
Drept urmare, va invitam sa intocmiti si sa depuneti cea mai avantajoasa propunere de oferta, in
conformitate cu cerintele Caietului de sarcini pe care il punem la dispozitie.

Denumire serviciu
Incercari distructive si nedistructive cu un
laborator grad II – determinarea la
compresiune a betonului intarit în
conformitate cu SR EN 12390-3:2019 (sau
echivalent) BBABP
Incercări pe probe de otel – beton –
tractiune, indoire la rece, indoire - dezdoire
si caracteristici geometrice in conformitate
cu SR 438-1:2012 (sau echivalent)
Incercari pentru determinarea gradului de
compactare a terenurilor in conformitate cu
STAS 1913/15-75 (sau echivalent)

UM

Total cantitate
estimata 2 ani/ Lot
Neamt

Total cantitate
estimata 2 ani/ Lot
Bacau

Buc

30

30

Buc

30

30

Buc

30

30

Principalele date ale achiziției:
-

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

Criterii de calificare:
Ofertanții trebuie să facă dovada că, la data depunerii ofertelor:
- detin autorizatie laborator de grad II pentru incercarile solicitate;
- au efectuat servicii similare de natura si complexitatea serviciului supus achizitiei. Se va
transmite o lista a lucrarilor similare, insotita de certificari de buna executie.
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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;
- ofertantul va da o declaratie pe propria raspundere precum ca respecta prevederile din caietul de
sarcini;
- ofertantul va da o declaratie pe proprie raspundere precum ca are capacitatea tehnica si
organizatorica pentru prestarea intregului volum de servicii supuse achizitiei;
- ofertantul va completa Chestionarul privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta
si protectia mediului si va transmite toate dovezile precizate in chestionar;
- ofertantul va da o declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele,
echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/
ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
Oferta financiara
In valorile ofertate pe fiecare operatiune din oferta financiara vor fi incluse obligatoriu toate
costurile aferente serviciului.
Oferta financiara se va intocmi in baza cantitatilor estimate in prezenta invitatie de depunere oferta.
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:
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
45 days EOM - net,
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr*EOM=End of Month
o 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
15 days EOM - 2% cash
de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. In
discount
cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta
*EOM=End of Month
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 se
15 days - 3% cash discount 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.
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Principalii pași ai desfașurarii achiziției:
- Solicitări de clarificare a documentatiei pana cel tarziu in data de 16.05.2022;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 20.05.2022, ora 14:00, prin email la adresa: biancamaria.moldovan@eon-romania.ro;
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Clarificarea 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;
→ Declarație pe propria răspundere privind respectarea cerințelor legale de SSM SU PM
→ Formular oferta financiara;
→ Formular Valoarea detaliata a ofertei.

Vă multumim!
Cu stima,

Bianca Moldovan
Responsabil Categorie Globală
Digitally signed
BIANCAby BIANCAMARIA
MARIA
MOLDOVAN MOLDOVAN
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