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

Bd. Pandurilor, nr. 42
540554 Tg. Mures

08.02.2021, Targu Mures

In atentia operatorilor economici interesati
Stimați domni/stimate doamne,
Prin prezenta va invitam sa participati la procedura de contractare „Servicii de
Design ambiental” pentru locatiile Delgaz Grid S.A.
Servicii de design ambiental
Lot 1

Zona Mures

Lot 2

Zona Sibiu

Lot 3

Zona Iasi

Bianca Moldovan
T +40-744-374001
bianca-maria.moldovan@eonromania.ro

Zona de activitate
Mureş, Maramureş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Harghita, Satu-Mare, Sălaj
Sibiu, Alba, Arad, Caraş - Severin, Hunedoara, Timiş
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui,
Vrancea

Drept urmare, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra, in
conformitate cu cerintele documentatiei descriptive si a Caietului de sarcini pe
care le punem la dispozitie.
1. Principalele date ale achiziției:
-Contractul se va incheia pe o perioada de 2 ani (24 luni).
-Documentele vor fi redactate in limba româna.
-Criteriul de evaluare al ofertelor si atribuire: pretul cel mai scazut.
2. Modalitate elaborare ofertă:
Elaborarea ofertei se va face având în vedere cerințele prezente in Caietul de
sarcini
Oferta trebuie sa contina:
-Propunerea financiara care se întocmește conform Anexei 1-Formular
intocmire oferta financiara.
Pe lângă serviciile specifice ofertate, Prestatorul va oferta și tariful de deplasare
în locațiile Beneficiarului tariful lei/km. La stabilirea tarifului se va lua in considerare distanța de parcurs de la sediul social, sau punctul de lucru declarat de
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Prestator in aria lotului unde se deruleaza contractul, la data intrarii în contract,
si locațiile Beneficiarului.
Pretul va fi exprimat in lei, cu maxim doua zecimale, fara TVA.
-Propunerea tehnica care se va intocmi astfel încât aceasta sa raspunda în
totalitate cerintelor din Caietul de sarcini si a Anexelor acestuia.
Termenul de plata general 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.
3. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
- Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 01.03.2021 ora 14:00 prin email la biancamaria.moldovan@eon-romania.ro si andrei.mihaly@delgaz-grid.ro;
- 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.
4. Transmitem în ataşament :
→ Caietul de sarcini Servicii de „Design Ambiental Ornamental”
→ Anexa 1 - Formular intocmire oferta financiara
→ Anexa 2 - Locatii si cantitati de servicii estimate
→ Anexa 3 - Chestionar SSMSUPM DEGR
→ Anexa 4 - Conventia SSMSUPM DEGR
→ Anexa 5 – Draft contract
Vă multumim!
Cu stima,
Andrei Mihaly
Șef Birou Achiziții Administrative
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