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

DELGAZ GRID SA

Nr: 34807 / 09.04.2020

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

CERERE DE OFERTA

Luminita Mihailescu
T 40 756 196 544
F +40 232 40 53 16
luminita.mihailescu@delgazgrid.ro

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

“Banda Ol-Zn + Electrod pentru priza de pământ”, prin procedura interna si
in conformitate cu specificatiile tehnice atasate la prezenta invitatie.
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.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
➢ Cantitatea estimată:
Banda Ol-Zn + Electrod pentru priza de pământ – (conform Tabel.)

NR
LOT

Cod material

1 1400020021
2 1400021038

Descriere material
ELECTROD PT PRIZA
PAMANT
BANDA DIN OTEL ZN
40X4MM

UM
buc
kg

Cant.
TOTAL
36
LUNI

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

944
15.648

➢ Ofertele se pot depune fie pentru ambele loturi, fie separat, pentru fiecare lot in
parte.
➢ Garanția de buna execuție a contractului, va fi in cuantum de 10% din valoarea
contractului fără TVA.
➢ Durata contractului: 36 luni calendaristice, termen calculat de la data semnării
contractului de către ambele părți.
➢ 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:
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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.
➢ Criteriul de atribuire aplicat: Pentru ofertele care îndeplinesc cerintele de calificare,
criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut.
➢ Transportul:
Valoarea ofertei va include toate cheltuielile franco-depozite DELGAZ GRID SA.
Livrarea echipamentelor se va face conform Graficului estimativ de livrare pentru fiecare
unitate logistica.
➢ 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.
Sau
Termenul de plata este de 15 zile, de la data emiterii facturii, cu discount 3%.

A. Oferta financiara va conține:
➢ Formularele - C1A (formularul de oferta), C1B (centralizatorul ofertei), Structura de
pret;
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).
➢ Perioada de valabilitate a ofertei: 180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor.
➢ Termen de livrare solicitat: maxim 30 de zile de la emiterea comenzii de aprovizionare
SAP;
➢ Formular F14 – precizarea producatorului echipamentelor ofertate.
B. Oferta tehnica:
Produsele ofertate trebuie să respecte cu strictete specificatiile tehnice/caracteristicile tehnice
care insotesc caietul de sarcini.
➢ Anexa materiale - Cantitățile și caracteristicile tehnice supuse achiziției.
➢ In cadrul ofertei tehnice Furnizorul va transmite documentele precizate in Anexa 4 -Model
propunere tehnica (toată documentaţia tehnică se va transmite obligatoriu şi în format
electronic).
➢ Toate actele, plansele, documentele şi descrierile, trebuie întocmite în limba română.
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➢ Documentele transmise vor fi insotite de un opis numerotat.
➢ Garantarea că produsele sunt noi (maxim 12 luni de la data fabricaţiei), nefolosite şi
sunt realizate încât să funcţioneze în condiţii de protecţie a mediului înconjurător.
➢ Oferta depusă trebuie să conțină Specificațiile tehnice asumate și semnate de către
furnizor. În cazul neîndeplinirii unor performanțe sau cerințe solicitate, ofertantul va
indica clar acest aspect.
➢ Ofertantul va include in cadrul ofertei o declarație pe proprie răspundere precum ca
echipamentele ofertate respecta cu strictețe specificațiile tehnice anexate prezentei
invitatii.
➢ Ofertantul va completa Fisa de produs;
➢ Oferta depusă trebuie să conțină graficul de livrare asumat și semnat de către
furnizor.
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.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul ca, in cazul in care nu veti raspunde invitatiei noastre si
nu veti comunica motivele neparticiparii, vom considera ca nu sunteti interesat in a avea o relatie
de business cu compania noastra, caz in care nu veti mai fi invitat la procedurile interne pe care le
vom initia.
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 – Anexa 4_model propunere tehnica;
Anexa 5 – Contract produse;
Anexa 6 – Termenii generali la contractul de produse;
Anexa 7 – Codul de conduita al furnizorului;
Anexa 8 – Graficul de livrare produse;
Anexa 9. – Concept logistic;
Anexa 9.1 – Model fisa de produs din Concept logistic;
Anexa 10. Informatii privind protectia datelor.
Anexa 11. Caiet de sarcini.
Anexa 12. Informare privind protectia datelor
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Motivat de faptul ca accesul in spatiile Delgaz-Grid SA poate fi limitat, va rugam sa transmiteti
ofertele exclusiv in format electrionic, pe adresa : luminita.mihailescu@delgaz-grid.ro, cu conditia
ca ele sa fie cu nr. de inregistrare, semnate si stampilate.
Data limita de transmitere a ofertelor: 17.04.2020, pana la ora 16.00.

Eventualele clarificari va rugam sa le adresati prin e-mail la adresa: luminita.mihailescu@delgazgrid.ro

Va multumim !

Gabriela P ASARICA
Sef Birou Achizitii Retea

Luminita MIHAILESCU
Analist Suport Achizitii

DELGAZ GRID SA

DELGAZ GRID SA
signed by
Luminita Digitally
Luminita Mihailescu
2020.04.09
Mihailescu Date:
17:56:33 +03'00'
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