DELGAZ GRID SA

DELGAZ GRID S.A., Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

Nr: 7821/04.02.2021

CERERE DE OFERTA

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

Alexandra Cartu
T +40 232 40 54 47
F +40 232 40 59 98
alexandra.cartu@delgazgrid.ro

Stimați Domni/Stimate Doamne,
Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta executia
urmatoarelor lucrari pentru care invităm să depuneti oferta:

Nr.
crt

1

2

3

4

Denumire lot
Lot 1: Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente
lucrarilor de investitii si mentenanta pentru remedierierea defectelor
la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C.
DELGAZ GRID S.A, CORE Bacau – zona Onesti.
Lot 2: Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente
lucrarilor de investitii si mentenanta pentru remedierierea defectelor
la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C.
DELGAZ GRID S.A, CORE Bacau – zona Comanesti.
Lot 3: Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente
lucrarilor de investitii si mentenanta pentru remedierierea defectelor
la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C.
DELGAZ GRID S.A, CORE Vaslui, zona Vaslui.
Lot 4: Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente
lucrarilor de investitii si mentenanta privind remedierierea defectelor
la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C.
DELGAZ GRID S.A, CORE Vaslui, zona Barlad.

Președintele Consiliului de
Administrație
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
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

Atribuirea contractelor se va face pe loturi, ofertantul avand dreptul de a depune oferta pe unul
sau mai multe loturi.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
x

Caietul de sarcini;
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x

Listele cu cantităţile de lucrări estimate (Anexa 1.1 – Anexa 1.1 - Anexa cu operatii la
executarea lucrarilor de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor la
liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile electrice apartinand Delgaz Grid SA

x

Anexa 1.2 - Anexa 1.2 - Anexa cu operatii la executarea lucrarilor de spargere, sapatura,
refacere sistem rutier aferente remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene,
in instalatiile electrice apartinand Delgaz Grid SA)

x

Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10% din valoarea
contractului fara TVA.

x

Garantia lucrarilor - conform capitol 4 din Caietul de Sarcini - Termenul de garantie
minim solicitat este de 24 luni; ofertele cu termen de garantie mai mic de 24 luni vor fi
descalificate.

Oferta tehnică va contine:
x

Ofertantul va da o declaratie pe proprie raspundere precum ca, indeplineste toate
cerintele din Caietul de sarcini solicitate de achizitor privind conditiile de calificare
(acelasi document va fi completat si de asociat/subcontractant).

x

Propunerea tehnica se va întocmi în baza informaţiilor din Caietul de sarcini şi va fi
formată dintr-un Memoriu Tehnic (se va respecta modelul din Anexa 9).

x

Documentele vor fi redactate, obligatoriu, în limba română. Nu se accepta copierea
caietului de sarcini.

x

Toata documentatia tehnica se va transmite obligatoriu si in format electronic.

x

Cerinţele din Caietul de sarcini ale lucrarilor sunt minimale şi obligatorii. Neîndeplinirea lor
poate duce la descalificarea ofertei (ofertă neconformă).

x

Ofertantii, in stabilirea ofertelor, vor avea in vedere respectarea Hotararilor Consiliilor
Locale/Primariilor din localitatile apartinatoare unei anumite zone administrative, cu privire
Ia conditiile si/sau retetele de refacere a carosabilului, trotuatelor, spatiilor verzi.

x

Ofertantii vor respecta timpii de referinta din Anexa cu timpii de referinta. Ofertele cu
timpii ofertati mai mari decat timpii de referinta vor fi descalificate.

Oferta financiara va contine
x

Formularele - C1A, C1B, si anexele la formularul de oferta.
x

Valoarea ofertei financiare, pentru fiecare lot in parte - Anexa 1.3, rezulta prin insumarea
valorilor totale ale anexelor (Anexa 1.1 + Anexa 1.2), obtinute din tariful unitar pe tipuri de
lucrari înmultit cu cantitatile precizate. Cantitatile de lucrari din anexe s-au specificat numai
pentru calculul valorii totale a ofertei financiare.
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In tarifele ofertate vor fi incluse : costul materialelor, manopera, cost utilaj, schele, costurile
intocmirii unei documentatii in vederea obtinerii unor avize pentru executarea lucrarilor
(inclusiv plan de situatie), costul masurilor de securitate si sanatate in munca pe durata
procesului de executie a lucrarii, cheltuieli conexe, cheltuieli indirecte, profit, precum si toate
taxele legale, cheltuielile de transport ale formatiilor de lucru si a materialelor necesare
executarii lucrarilor, de la sediul executantului la lucrare si invers.
Oferta financiara se va intocmi, separat, pentru fiecare lot in parte, utilizand modelele de
formulare anexate (din documentatia descriptiva) si va fi prezentata atat pe suport de hartie cu
semnaturi, cat si pe suport informatic (editabil excel).
Preturile vor fi exprimate in lei, si nu cuprind TVA. La elaborarea ofertei se va tine cont de
precizarile din Documentatia descriptiva si din anexele atasate acesteia.

x

Termenul de plata propus:
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.
Sau
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%.

x

Draftul de contract completat OBLIGATORIU cu datele de identificare. Draftul de
contract trebuie însusit de ofertant prin semnaturi/declaratie de insusire a contractului;
Obiectiuni la draftul de contract (daca este cazul). În cazul în care, dupa stabilirea
câstigatorului, Entitatea Contractanta si câstigatorul nu stabilesc de comun acord un alt model
de contract, acceptat de ambele parti pana la data limita indicata de Entitatea Contractanta în
comunicarea de atribuire, atunci se va utiliza modelul de contract atasat invitatiei. Refuzul
ofertantului declarat castigator de a semna contractul este asimilabil situatiei prevazute la
art. 180, alin 1, lit. g) din Legea nr 99/2016. In aceasta situatie entitatea contractanta va
aplica prevederile art. 161 alin. (2) din HGR 394/2016.
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x

Oferta financiara se va intocmi, separat, pentru fiecare lot in parte, utilizand modelele de
formulare anexate (din documentatia descriptiva) si va fi prezentata atat pe suport de hartie cu
semnaturi, cat si pe suport informatic (editabil excel).

x

Valoarea ofertei financiare, pentru fiecare lot in parte, rezulta din tariful unitar pe tipuri de
lucrari/materiale înmultit cu cantitatile precizate. Cantitatile de lucrari/materiale din anexe sau specificat numai pentru calculul valorii totale a ofertei financiare.

x

In tarifele ofertate vor fi incluse : costul materialelor, manopera, cost utilaj, schele, costurile
intocmirii unei documentatii in vederea obtinerii unor avize pentru executarea lucrarilor
(inclusiv plan de situatie), costul masurilor de securitate si sanatate in munca pe durata
procesului de executie a lucrarii, cheltuieli conexe, cheltuieli indirecte, profit, precum si toate
taxele legale, cheltuielile de transport ale formatiilor de lucru si a materialelor necesare
executarii lucrarilor, de la sediul executantului la lucrare si invers.

x

Preturile vor fi exprimate in lei, si nu vor cuprinde TVA. La elaborarea ofertei se va tine cont
de precizarile din Caietul de sarcini (documentatia descriptiva) si din anexele atasate acestuia.
¾ Valabilitatea ofertei: 180 zile calendaristice;
¾ Durata contractului: 12 luni calendaristice, termen calculat de la data semnarii
contractului de catre ambele parti.
¾ Alte informatii:

x

Atribuirea contractelor se va face pe baza pretului cel mai scazut ofertat, dar tinand cont si
de capacitatea de executie declarata de ofertant la momentul depunerii ofertelor.

x

In situatia in care in urma intocmirii clasamentului pe baza criteriului „pretul cel mai scazut”
ofertantul se claseaza pe primul loc pentru un numar de loturi mai mare decat capacitatea de
executie declarata de acesta, atribuirea contractului se va face strict pe numarul de loturi pentru
care acesta si-a declarat capacitatea de executie.

x

In aceasta situatie se va solicita ofertantului sa declare pentru ce loturi se angajeaza sa execute
contractul. Pentru restul loturilor ramase dupa acoperirea capacitatii de executie declarate de
ofertant, oferta acestuia va fi respinsa, atribuirea facandu-se similar pentru ofertantul clasat pe
pozitia urmatoare a clasamentului.

Algoritmul de atribuire se va repeta similar pana la epuizarea numarului de loturi ofertat.
Capacitatea de executie va fi declarata la momentul depunerii ofertelor si va ramane
neschimbata pe toata perioada derularii procedurii (nu este permisa completarea ulterioara)
Alte informatii:
x

Informatii privind asociatii / subcontractantii (daca e cazul).
Se vor prezenta urmatoarele:
a) lista cuprinzând asociatii / subcontractantii însotita de acordurile de asociere /
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subcontractare, care sa cuprinda datele de recunoastere ale acestora;
b) procentul si modul de implicare in viitorul contract al fiecarui asociat in parte,
respectiv partea/partile din contract pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze.
Asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate ofertantului principal. In situatia in care
ofertantul va fi declarat castigator, acesta va prezenta contractele incheiate cu asociatii /
subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la
contractul de achizitie.
¾ Entitatea contractanta nu permite subcontractarea a mai mult de 25% din valoarea lotului.
Nota: se vor respecta cerintele din caietul de sarcini referitoare la Subcontractare (cap.
8).
Data limită pentru depunerea ofertei 11.02.2021, la sediul DELGAZ GRID SA, Iasi,
strada Petru Movila nr 38, in plic inchis (un singur exemplar) insotit de scrisoare de inaintare si in
format electronic (alexandra.cartu@delgaz-grid.ro; ), prin e-mail.
Pe plic se va mentiona:

-

Denumirea Societatii;

-

Denumirea lucrarilor/loturilor pe care se oferteaza;

-

Mentiunea „A nu se deschide inainte de (data si ora limita de depunere a ofertei)”

-

In atentia: Alexandra Cartu;

Transmitem în ataşament :
x

Anexa 1.1 – Anexa 1.1 - Anexa cu operatii la executarea lucrarilor de spargere, sapatura,
refacere sistem rutier aferente investitiilor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile
electrice apartinand Delgaz Grid SA

x

Anexa 1.2 - Anexa 1.2 - Anexa cu operatii la executarea lucrarilor de spargere, sapatura,
refacere sistem rutier aferente remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in
instalatiile electrice apartinand Delgaz Grid SA

x

Anexa 2.1 – Timpi maximi de executie ofertati

x

Anexa 2.2 – Timpi maximi de executie de referinta

x

Anexa 3 - Proces verbal de predare-primire

x

Anexa 4 - Proces verbal de receptie

x

Anexa 5 - Cantitati pe operatii pentru 1 bucata fundatie stalp

x

Anexa 6 – Model propunere tehnica

x

Anexa 7 - Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca, situatii
de urgenta si protectia mediului

x

Anexa 8 - Chestionarul privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta si
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protectia mediului
x

Anexa 9 - Contract de executie lucrari

x

Anexa 10 - Termenii generali la contract

x

Anexa 11 - Codul de conduita pentru Executant

x

Anexa 12 – Informare privind protectia datelor

Va multumim !

Gabriela PASARICA
Sef Birou Achizitii Retea
DELGAZ GRID SA

Alexandra CARTU
Analist Suport Achizitii
DELGAZ GRID SA
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