Delgaz Grid SA

CATRE,
Operatorii economici interesati

Ref: Invitatie depunere oferta

Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

Mihaela Chiriac
T +40-232-405609
F +40-232-405699
Mihaelacristina.olaru@delgaz-grid.ro

Stimați domni/stimate doamne,

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect:
Autoutilitare tip furgon – 3 locuri – 24 buc
1. Principalele date ale achiziției:
Contractul se va incheia pe o perioada de 5 luni.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: cel mai bun raport calitate pret:
Pretul ofertei – 90 puncte
Termen de garantie - 10 puncte

Punctajul se calculeaza astfel:
Pret
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda
punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se
calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj
maxim alocat.
Termen de garantie
P garantie=(Pn/Pmax)x10p
P n = punctajul pentru oferta operatorului economic „n”. Termenul de garantie
minim acceptat este de 24 luni de la data livrarii. Un termen de garantie mai
mic decat cel minim acceptat va fi considerat nerealist, oferta fiind respinsa ca
neconforma in baza art. 228 alin.(5) din HG 96/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare. Pentru ofertele cu un termen de garantie mai mare de
60 de luni nu se acorda punctaj suplimentar.
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Preşedintele Consiliului de
Administraţie

Manfred Paasch

Directori Generali
Ferenc Csulak (gen.)
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

Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
- Specificatia tehnica atasata;
- Termenul de livrare pentru intreaga cantitate de produse nu poate
depasi 15.12.2020.
2. Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3
ani pentru contracte de valori similare și procesul de calificare este încă valabil
nu va fi efectuată o nouă calificare.
În orice alta situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea dvs ca
și furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade.

3. Cerințe privind capacitatea tehnica și economică a ofertantului:
Experienta similara:
- Lista contracte similare, din ultimii cinci ani, si certificari de buna executie
– Formular nr. 8 ;

4. Oferta va contine:

- Lista experiență similară.
- Memoriu tehnic, conform Specificatiei tehnice,
- Draftul de contract, cod de conduita – insusite prin semnatura si stampila
de catre ofertant. In cazul in care sunt obiectiuni la contract, acestea se vor
preciza intr-o o adresa separata.
Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente executiei lucrarilor in
conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, precum si orice alte cheltuieli necesare
îndeplinirii contractului.
5. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 18.08.2020, ora 17,00, prin email la
mihaela-cristina.olaru@delgaz-grid.ro;
- Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu furnizorii –
Synertrade;
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- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii 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 :
- Specificatia tehnica;
- Draft contract.
Va multumim !

Cu stima,

Mihaela Chiriac
Responsabil Categorie Regionala
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Specificatie tehnica
Autoutilitara tip furgon
1. Tip : Autoutilitara tip furgon, cabina simpla, număr de locuri 3, inclusiv locul conducătorului auto, usa culisanta pe
partea dreapta in spatiu pentru marfa, doua usi spate, perete despartitor etans intre cabina si spatiu marfa, spaţiu
marfă prevăzut cu sistem de ventilatie sau aerisire.
2. Motorul
• Diesel
• Capacitatea cilindrica: max 2200 cmc
• Putere motorului: min 90 CP
• Nivelul de poluare: min Euro 6
• Consum de carburant în regim combinat max 10 litrii/100km
3. Capacitatea
• Sarcină utilă max autorizată: min 800 kg
• Masa totala max autorizata: max 3050 Kg
• Sarcina de remorcare min cu sistem de frinare : 1000 kg
4. Tip tractiune
• Tracţiune fata
5. Sistem de frânare
• Hidraulic cu dublu circuit faţă spate si discuri fata spate
• ABS – sistem anti-blocare roti
• ESP - sistem electronic de control al stabilitatii.
6. Direcţie
• Servodirecţie hidraulică, electrica sau variabila
7. Siguranţă
• Air bag-uri frontale şofer şi pasageri
• Proiectoare de ceaţă
• Centuri pretensionate pentru toate locurile
• Alerta vizula si sonora prindere centura sofer/pasager
• Echipare cu sistem hands-free cu transmisie prin Bluetooth
• Inchidere centralizata pe cheie
• Senzori de parcare spate
• Pachet accesorii siguranţa (trusă medicală, triunghiuri de presemnalizare (2 buc.), stingător de incendiu, vesta
reflectorizanta)
8. Alte dotari solicitate
• Radio cu conexiune usb
• Aer conditionat
• Preşuri cauciuc spaţiu pasageri
• Podea de siguranta pentru trafic greu in spatiu pentru marfa
• Inele de ancorare spaţiu marfă
9. Alte echipamente
• Priza de 12 V pentru sistem de semnalizare remorca (7 pini)
• Carlig de remorcare cu sistem bila
10. Alte cerinţe pentru furnizor
• Specificatia tehnica a autovehiculului ofertat, carte service – in limba romana
• Termen de garantie minim 24 luni
• Autovehiculul va fi livrat cu plinul facut
• Culoare albă
• Autovehiculul omologat pentru circulaţia pe drumurile publice
• Carte de identitate infoliată (cartea de identitate infoliata va fi livrata in termen de max 7 zile de la
predarea/preluarea autovehiculului)
• Numere provizorii valabile 30 zile
• Autovehiculul va fi livrat fară alte însemne (sigle) decît cele ale fabricantului
Intocmit
Serviciu Administrare Parc Auto
Cotarlan Gheorghe

CONTRACT DE PRODUSE
1. PARTI CONTRACTANTE:
DELGAZ GRID S.A., cu sediul in Targu Mures, B-dul Pandurilor nr. 42, etaj IV,
judet Mures, tel. 0365 403300, fax. 0265 260418, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J26/326/2000, cod fiscal RO 10976687, cod IBAN
RO11BRDE270SV27540412700, deschis la Banca BRD sucursala Targu Mures,
reprezentata prin d-nul …………. Director General si ………….. - Director General
Adjunct, in calitate de Beneficiar
Si
Societatea [ ] cu sediul in [ ] , Numar de inmatriculare [ ], CUI [ ] , Cod IBAN: [ ],
deschis la [ ], reprezentata legal prin [ ] in calitate de Furnizor

CLAUZE SPECIFICE
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1
Obiectul contractului il reprezinta furnizarea produselor mentionate in
tabelul de mai jos, de catre Furnizor in favoarea Beneficiarului, in perioada
convenita, in cantitatile, la calitatea si preturile convenite, in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.
Inserare tabel
2.2
Pentru evitarea oricarui dubiu, dreptul de proprietate asupra produselor
furnizate in baza prezentului contract, precum si rapoartele, analizelesi orice alte
documente care se refera la acestea, se transfera de drept in proprietatea exclusiva a
Beneficiarului in momentul livrarii lor catre Beneficiar in conditiile si la standardele
reglementate in prezentul contract.

3. CONDITII COMERCIALE
3.1
Pretul
3.1.1 Pretul produselor este cel specificat in prezentul contract, in tabelul de la art.
2.1.
3.1.2 Preturile sunt fixe si ferme pe parcursul derularii contractului.
3.1.3 Pretul produselor include toate costurile conform clauzei INCOTERMS 2010
indicate in comanda. Pretul din contract include si.....(dupa caz)......
3.2
Valoarea contractului
Valoarea contractului este de ........... lei, fara TVA. In conditiile in care, la expirarea
duratei contractului, valoarea decontata, din orice motive, nu va atinge valoarea
contractului, Furnizorul nu poate pretinde de la Beneficiar achitarea valorii sau plata
de prejudicii, indiferent de cuantumul diferentei dintre valoarea contractului şi
valoarea produselor efectiv livrate pe baza preturilor convenit la art. 2.1.
3.3

Plata

3.3.1 Termenul 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 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
3.3.1 Termenul de plata este de 30/45/60 de zile
3.3.2 Termenul de plata se calculeaza intotdeauna de la data ultimului eveniment
in ordine cronologica:
i) receptia produselor;
ii) inregistrarea facturii corecte la adresa mentionata in comenzile de aprovizionare.
3.4
Garantia produselor
3.4.1 Perioada de garantie acordata produselor de catre Furnizor este de ....... luni.
Perioada de garantie a produselor incepe la data receptiei la Beneficiar.
3.4.2 Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice
plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. La primirea
unei astfel de notificari, Furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul in maximum …. zile de la data primirii notificarii de la Beneficiar,
fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.
3.5
Garantia de buna executie a contractului
3.5.1 Furnizorul are obligatia de a constitui o garantie de buna executie a
contractului in cuantum de ….% din valoarea estimata a contractului de furnizare
produse, respectiv suma de ........... lei, prin scrisoare de garantie bancara valabila cel
putin 14 zile dupa expirarea termenului de valabilitate a contractului prevazut la cap.
4.
4. DURATA CONTRACTULUI, TERMEN DE LIVRARE SI MODIFICAREA
CONTRACTULUI
4.1
Durata
4.1.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti fara
obiectiuni si este valabil pana la data de ...........
4.2 Termen de livrare
4.1.2 Furnizorul se obliga sa livreze produsele contractate (mentionate in tabelul
de la art. 2.1) in conformitate cu toate obligatiile legale ale acestuia si cu prevederile
prezentului contract si ale documentelor anexa la acesta, in termen de ...... zile
calendaristice, de la data transmiterii comenzilor de aprovizionare SAP de catre
Beneficiar.
4.1.3 Obligatiile Furnizorului, prevazute la paragraful 4.1.2 sunt considerate de
catre Parti obligatii esentiale.
4.2
Modificarea contractului
4.2.1 Prezentul contract poate fi modificat prin acordul de vointa al ambelor parti,
in baza unui act aditional semnat in acest sens de Beneficiar si de Furnizor.

5. ANEXELE CONTRACTULUI
5.1
Anexele contractului sunt:
Anexa 1 - Clauzele generale
Anexa 2 - Caietul de sarcini nr ……..;
Anexa 3 - Oferta finala a Furnizorului;
Anexa 4 - Codul de conduita al Furnizorului;
Anexa 5 - Conceptul logistic;
Anexa 6 - Acord de protectia datelor
5.2
Anexele contractului fac parte integranta din acesta si au aceeasi forta
juridica intre parti precum Contractul. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, in caz de
contradictie intre prevederile anexelor si prevederile acestui contract, vor prevala
prevederile contractului.
6. PREVEDERI FINALE
6.1
Partile au inteles sa incheie prezentul contract astazi ............... in 2 (doua)
exemplare originale cu valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte

Beneficiar

Furnizor

Anexa nr.

la contractul:

Codul de conduită pentru Furnizori
Actualizat 06.2020
Este extrem de important pentru noi ca furnizorii noştrii să respecte standarde specifice legate de drepturile omului, condiţii de muncă şi
aspecte de mediu. Mai mult, aceştia trebuie să se asigure că aplică standarde morale şi etice stricte şi respectă obligaţiile legale.
DELGAZ GRID recunoaşte în mod expres cele zece principii ale UN Global Compact şi sprijină în mod activ aceste principii fundamentale în domeniul drepturilor
omului, standardelor de muncă, standardelor de mediu, precum şi aplicarea standardelor de afaceri etice şi morale stricte. Aceste principii joacă de asemenea
un rol important în relaţia dintre DELGAZ GRID şi furnizorii săi şi au fost incluse în Codul de conduită pentru Furnizorii DELGAZ GRID. Furnizori noştri
(inclusiv societăţile lor comerciale, angajaţii, reprezentanţii, subcontractanții şi partenerii de vânzări) trebuie să respecte toate prevederile legale
interne şi externe în vigoare şi să evite toate acțiunile care ar afecta compania sau ar putea face ca DELGAZ GRID sau o companie afiliată DELGAZ
GRID să încalce sau să facă obiectul unor sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare. În plus, în conformitate cu UN Global Compact, ne
așteptăm ca furnizorii noştri să respecte următoarele standarde:
•
•
•

Standarde sociale – respect pentru drepturile omului şi crearea de condiții de lucru adecvate pentru angajați
Standarde de mediu – reducerea impactului asupra mediului
Standarde de guvernanţă corporativă – aplicarea standardelor de afaceri etice şi morale stricte, astfel încât să se respecte legea în vigoare
(conformitatea)

DELGAZ GRID este dispusă să colaboreze cu furnizorii săi pentru a se asigura că ei vor respecta standardele menționate mai sus. DELGAZ GRID îşi
rezervă dreptul de a monitoriza dacă Codul de conduită pentru furnizori este respectat folosind următoarele metode: declarație pe propria
răspundere a furnizorului, declarație prin intermediul unor terți, depunerea de certificări, precum şi dreptul de a efectua audituri la fața locului
pentru a se asigura că este respectat Codul de conduită pentru furnizori. Codul de conduită pentru furnizori este parte integrantă a contractelor între
DELGAZ GRID şi furnizorii săi, şi furnizorii lor din amonte. Dacă furnizorii nu respectă prevederile Codului de conduită pentru furnizori, este de aşteptat
ca aceştia să întrprindă masuri de remediere imediată. DELGAZ GRID își rezervă dreptul de a nu începe şi/sau de a rezilia contractele cu furnizorii care
nu pot demonstra adeziunea lor la acest Cod de conduită.

Standarde sociale
Respect pentru drepturile omului
Ne aşteptăm ca furnizorii noştri să respecte şi să sprijine Declarația Universală ONU a Drepturilor Omului, precum şi de a asigura că nu sunt complici in abuzuri în
ceea ce priveşte drepturile omului. Acolo unde există legislaţie naţională specifică, prevalează regulile care oferă o mai mare protecţie angajaţilor.
Securitate şi Sănătate în Muncă
În conformitate cu legile şi reglementările în vigoare, furnizorii noştri trebuie să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a angajaților lor. Toate
pericolele şi riscurile care rezultă pentru sănătate întâmpinate de către angajați, trebuie evaluate în mod corespunzător şi trebuie luate măsurile de
protecţie necesare. În plus, aceştia trebuie să ofere angajaților cursuri de formare continuă cu privire la regulamentele privind securitatea la locul
de muncă.
Fără exploatarea prin muncă a copiilor, sau muncă forţată sau ilegală
În conformitate cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), furnizorii noştri nu trebuie să tolereze exploatarea prin munca a minorilor, munca
forțată, sau orice altă formă de muncă obligatorie.
Fără discriminare sau hărţuire
Furnizorii noștri trebuie să-şi trateze toţi angajaţii cu respect și demnitate. Nici un angajat nu va fi hărțuit sau abuzat fizic, psihologic, sexual sau verbal sau abuzat
în orice fel sau din orice motiv. Interzicerea discriminarii la locul de muncă are aplicabilitate şi asupra recrutării, compensaţiei, promovării respectiv terminării
relaţiilor de muncă.
Transparența programului de lucru și remunerarea
Programul de lucru al furnizorilor noștri trebuie să respecte legile în vigoare. Angajații lor trebuie să primească contracte de muncă în care
programul de lucru și de compensare sunt stabilite în mod explicit. Toate remunerațiile trebuie plătite fără întârziere şi în conformitate cu legile în
vigoare aplicabile ţinând cont de standardele locale, acoperind nevoille de bază şi asigurând şi un venit discreţionar.
Libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă
Furnizorii noștri trebuie să respecte libertatea de asociere şi dreptul la negociere colectivă al angajaților lor, după cum se menționează în legile aplicabile în
vigoare și convențiile OIM.
Respect pentru comunităţile locale şi indigeni
Furnizorii noştrii sunt datori să minimizeze orice impact negativ fizic, social, de mediu, precum şi riscurile asupra comunităţilor locale respectiv
asupra indigenilor. Furnizorii recunosc circumstanţele speciale ale indigenilor şi trebuie să înţeleagă temerile şi asteptările comunităţilor în care
muncesc şi trăiesc.
Soluţionarea plângerilor
Recomandăm ca furnizorii noştrii să ofere un mecanism de soluţionare a plângerilor pentru a permite eventualelor temeri sau posibile violări ale
acestor standarde sa fie raportate anonim, oferind protecţia identităţii şi evitarea represaliilor. Acolo unde nu e posibil, aşteptăm ca furnizorii
noştrii să asculte cu deschidere temerile ridicate, să acţioneze şi să protejeze persoanele în cauză.
Adiţional furnizorii sunt încurajați să îşi informeze angajaţii să contacteze whistle blower-ul extern DELGAZ GRID (hotline) pentru a raporta
probleme legate de implementarea efectivă şi executarea acestui Cod de conduită, anonim. Pentru mai multe detalii despre sistem şi detaliile de
contact vă rugam accesaţi https://www.eon.com/en/about-us/compliance/whistleblower.html

Standardele de mediu
Protecţia mediului
Ne așteptăm ca furnizorii noștri să fi dezvoltat și implementat o politică concretă de mediu şi să-şi desfăşoare activitățile lor de afaceri în conformitate
cu toate legile și reglementările aplicabile în ceea ce privește protecția mediului.
Manipularea materialelor periculoase
La manipularea substanțelor (materiale, preparate și produse) care sunt clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, furnizorii noştri trebuie să se
asigure că astfel de substanțe sunt achiziţionate, etichetate, tratate, transportate, depozitate, reciclate, și/sau eliminate în condiții de siguranță.
Reducerea utilizării resurselor, deșeurilor şi emisiilor
Furnizorii noștri trebuie să depună în mod constant eforturi pentru a utiliza mult mai atent și responsabil resursele și să integreze această abordare
în activităţile lor de afaceri și management. Toate sursele de deșeuri, precum şi emisiile în aer, apă, sol trebuie reduse la minim, definite și
monitorizate.

Standardele de guvernanță corporativă

Legislația antitrust și incurajarea competiţiei libere
Furnizorii noștri trebuie să respecte toate legile antitrust naționale și internaționale. Ne aştepăm ca aceştia să încurajeze compeţia liberă, pieţele transparente şi şă
ia măsuri împotriva compeţiei neloiale, a restricţionării competiţiei sau altor comportamente non-transparente. Măsuri preventive corespunzătoare trebuie luate în
acest scop.

Anti-corupție
Furnizorii noștri trebuie să acționeze împotriva corupției şi mitei, ceea ce include luarea masurilor corespunzătoare pentru prevenirea corupției și
mitei atît în interiorul propriei organizații cât și in întreg lanțul de aprovizionare. Totodată furnizorii noștrii trebuie să se asigure că relațiile
personale nu interferează cu activitățile de afaceri.
Respectarea reglemetărilor piețelor de capital
Furnizorii noștrii trebuie să adere la sancțiunile și embargourile naționale și internaționale precum și alte restricții legate de comerțul exterior,
prevazute de legislație precum si la reglementarile referitoare la tranzationarea energiei. Furnizorii noștrii trebuie să respecte toate reglementarile
nationale și internaționale care guvernează piețele de capital.
Spălarea de bani
Furnizorii noștri trebuie să se abțină de la orice formă de activități de spălare a banilor.
Protecția datelor
Furnizorii noștrii trebuie sa se asigure ca datele personale sunt tratate cu maxim de atenție.
Conflicte de interese
Furnizorii noștri trebuie să se asigure - fără a fi solicitaţi în acest sens - că nu apar conflicte de interese între aceştia şi DELGAZ GRID sau, în cazul în
care astfel de conflicte sunt descoperite, că acestea sunt eliminate și raportate către DELGAZ GRID.
Noi, __________________________________________________________________ (nume furnizor) certificam aplicarea principiilor de mai sus.
Data/Loc__________________________________________ Semnatura ______________________________

