CATRE,
Operatorii economici interesati
Ref: Invitatie depunere oferta
Nr. inregistrare: 14734/09.03.2021
Stimati domni/stimate doamne,

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achizitia având ca obiect :

Delgaz Grid SA
Birou Achizitii
Administrative
Bd. Pandurilor 42
540554 Târgu Mures
www.delgaz.ro
Crina Blaga
T +40 756 15 54 35
crinamaria.blaga@delgazgrid.ro

“Servicii de printare prin cloud, mass print, plicuire automata si servicii
de distribuire corespondenta (trimiteri simple si trimiteri cu AR)”
1. Principalele date ale achizitiei:
Contractul se va incheia pe o perioada de 24 luni.
Preturile vor fi exprimate in lei si nu cuprind TVA;
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut;
Serviciile si cantitatile aferente se regasesc in Anexa 1- formular de oferta.
Achizitia este organizata pe 2 loturi, respectiv:
- Lot 1 - Servicii de printare prin cloud, mass print, plicuire automata.
- Lot 2 - Servicii de distribuire corespondenta (trimiteri simple si
trimiteri cu AR).
Oferta se va transmite individual pe fiecare lot in parte.
Termene de plata:

45 days EOM
- net,
*EOM=End
of Month
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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
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intro zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi
bancara
raportat
la
data
de
5
a
lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.

Presedintele Consiliului de
Administratie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mures
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mures
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris si Vărsat:
773.257.777,5 RON

15 days EOM
- 2% cash
discount
*EOM=End
of Month

15 days - 3%
cash discount

In cazul in care Executantul opteaza pentru reducerea
cu 30 de zile a termenului general de plata, acesta va acorda
Achizitorului
un discount
de
2% raportat
la
valoarea platii. 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.
In cazul in care Executantul 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.

Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerinte generale:
- Caietul de sarcini
2. Informatii privind calificarea furnizorilor:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3
ani pentru contracte de valori similare si procesul de calificare este încă valabil
nu va fi efectuată o nouă calificare.
În orice alta situatie veti primi informatii suplimentare pentru calificarea dvs
ca si furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade.
3. Cerinte privind capacitatea tehnica si economică a ofertantului:
I. Capacitatea de productie (imprimare si împlicuire).
a. Prestatorul va prezenta lista de echipamente aflate în dotare pentru a
evidentia caracteristicile tehnice ale fiecărei masini (tip, an fabricatie,
capacitate maximă). Lista de echipamente va cuprinde: echipamente
hardware, aplicatii software si alte mijloace fixe.
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b. Se va prezenta solutia de back-up pentru asigurarea continuitătii (locatie,
masini, etc).
c. Se va specifica numărul maxim de inserturi posibile pe fiecare masină de
împlicuire.
d. Prestatorul va pune la dispozitie:
o platformă pentru încarcarea documentelor de către agentii DEGR, care
apoi preia aceste documente, le sorteaza conform cerințelor
distribuitorilor de servicii postale agreati (unde este posibil), tipărește,
împlicuiește și apoi le trimite către distribuitor, urmand sa trimita PDFurile scanate pentru incarcare in platforma de arhivare documentelor;
un set de proceduri şi un software de susținere pentru controlul producției
printr-un management centralizat de evenimente, create în timpul etapelor
procesului de producție. Prestatorul va detalia soluţia tehnică şi modul de
funcţionare al acestui sistem.
o aplicație web pentru raportarea online a fiecărei sesiuni, un demo al
acestei aplicații va trebui sa fie prezentat în cadrul sesiunii de test.
Aplicația va trebui sa furnizeze informaţii cu privire statusul comenzii,
distribuitorul desemnat pentru respectiva comanda, data începerii
producției şi data trimiterii către expeditor
Sesiunile de tipărire finalizate se vor livra în condiţiile specificate de
Beneficiar către Distribuitorul de corespondenta.
II.
Capacitatea de productie (distributie)
Prestatorul va pune la dispozitie o aplicatie/platforma/set de proceduri pentru
prelucrarea si sortarea plicurilor primite in vederea distribuirii acestora
conform cerintelor din Caietul de Sarcini. Prestatorul va detalia soluţia tehnică
şi modul de funcţionare al acestui sistem.

III. Prestatorul va face dovada următoarelor certificări: sistemului de
management al calitătii ISO 9001, Certificarea sistemului de management de
mediu ISO 14001, Certificarea sistemului de management al sănătătii si
securitătii ocupationale OHSAS 18001, Certificarea lantului de custodie al
hârtiei FSC (Forest Steward Council), Certificarea sistemului de management
al securitătii informationale ISO 27001. Se vor prezenta rezultatele ultimelor
audituri pe aceste certificări.
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IV. Conform legii privind protectia datelor cu caracter personal, ofertantul va
prezenta dovada că este operator acreditat pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal.
V. Experienta similara:
Ofertantul va trebui să facă dovada că a executat şi finalizat în ultimii 2 ani,
cel puţin un contract similar, conform volumelor mentionate in caietul de
sarcini, care a avut obiect:
pentru Lotul 1 - Servicii de printare prin cloud, mass print, plicuire
automata,
pentru Lotul 2 - servicii de distribuire corespondenta (trimiteri simple si
trimiteri cu AR).
Oferta tehnica se va face cu respectarea strictă a prevederilor mentionate
in Caietul de Sarcini.
4. Oferta va contine:
- Oferta tehnica si Oferta financiara;
- Draftul de contract, Clauze generale, 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.
5. Pasi de derulare a procedurii:
- Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 16.03.2021, prin email la
crina-maria.blaga@delgaz-grid.ro si liliana.baciu@delgaz-grid.ro
- Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu
furnizorii – Synertrade;
- Analiza si clarificarea ofertelor;
- Derularea cel putin a 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
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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 atasament :
•
•

Caiet de sarcini, Anexa 1- Formular de Oferta;
Draft contract, Clauze generale, Cod conduita;

Va multumim!
Cu stima,

Baciu Liliana
Sef Birou Achizitii Solutii Clienti si Derulare Comenzi

signed by
LILIANA Digitally
LILIANA BACIU
Date: 2021.03.09
BACIU 14:42:07 +02'00'

Crina Blaga
Digitally signed by
CRINA-MARIA CRINA-MARIA BLAGA
Responsabil de Categorie Globala
Date: 2021.03.09
BLAGA
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