Delgaz Grid SA

Nr. 72033 /10.12.2021

Departament Achizitii Retea Birou
Achizitii Retea Electricitate

INVITATIE DE PARTICIPARE

Petru Movila, nr. 38 700014, Iasi
www.delgaz.ro
Roxana Ciupei

Stimati Domni/Stimate Doamne,

T +40 756 130 731
roxana.ciupei@delgaz-grid.ro

Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta executia urmatoarelor
lucrari(conform tabel) pentru care invităm să depuneti oferta:
Nr
crt.

1

CPV:
x
x

Denumire lucrare
Modernizare celule 110 kV -Înlocuire TT şi TC la celulele 110
kV Trafo 1 – 25 MVA, Trafo 2 – 25 MVA, FAI circ. 1, FAI circ.
2, B-4, CET Holboca circ. 1, CET Holboca circ. 2, Cetăţuia
Manta Roşie circ.1, Cetaţuia Manta Roşie circ. 2, CTv si CLTv
în staţia 110/20 kV Galata, jud. Iaşi- executie lucrare

Durata de
executie

90 zile

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice
45317200-4 Lucrări de instalare electrică de transformatoare

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali

Elaborarea ofertei se va face avand in vedere urmatoarele cerinte generale:
¾ Caietul de sarcini nr. 66307/09.11.2021
¾ Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10% din
valoarea contractului fara TVA.
¾ 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.
¾ Durata contractului va fi 12 luni calendaristice, termen calculat de la data
semnarii contractului de catre ambele parti.
¾ Valabilitatea ofertei: 180 zile calendaristice;
¾ Atribuirea contractului se va face pe baza pretului cel mai scazut ofertat.
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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

Mod prezentare oferta:
Oferta tehnică:
¾ La depunerea ofertei, Ofertantul va da o declaratie pe proprie raspundere precum ca, indeplineste
toate cerintele din Caietul de sarcini solicitate de achizitor privind conditiile de calificare si
conditiile tehnice. (acelasi document va fi completat si de asociat/subcontractant) si ca se
angajeaza ca in termen de 2 zile de la solicitarea entitatii contractante sa depuna toate
documentele tehnice solicitate prin prezenta invitatie.
¾ Informatii privind asociatii / subcontractantii (daca e cazul). Se vor prezenta urmatoarele:
a) lista cuprinzând asociatii / subcontractantii însotita de acordurile de asociere / subcontractare, care
sa cuprinda datele de recunoastere ale acestora;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le asocieze / subcontracteze.
Asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate ofertantului principal. Chestionarul SSM va fi
prezentat in mod obligatoriu si de subcontractanti.
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.
Entitatea contractanta nu permite subcontractarea a mai mult de 25% din valoarea lotului.
Subcontractantii trebuie să respecte legislaţia în vigoare şi cerinţele Delgaz Grid
Schimbarea Subcontractantului sau introducerea unuia nou se poate face doar cu acordul Delgaz Grid.
Solicitarea de introducere a unui nou subcontractant se va transmite Entități Contractante împreună cu
toate documentele solicitate
Executanților la încheierea contractului. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din
procedura:
x Ofertantul care a depus două sau mai multe oferte atât individual cât şi în comun cu alţi operatori
economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;
x Ofertantul care a depus ofertă individual / în comun cu alţi operatori economici şi este nominalizat
ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Oferta financiara:
¾ Formularele - C1A, C1B, si anexele la formularul de oferta.
Oferta financiară va fi prezentata detaliat sub forma de devize si va cuprinde:
- Deviz General;
- Devizul Obiectului.
- Liste
Preturile vor fi exprimate in RON, si nu cuprind TVA. Pentru intocmirea acesteia va recomandam:
x Toate valorile introduse in calculul ofertei financiare sa nu contina mai mult de 2 zecimale.
x Verificati daca toate calculele au fost facute corect.
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¾ Termenul de plata: Ofertantul va preciza optiunea sa privind termenul de plata odata cu
transmiterea ofertei preliminare, la sectiunea aferenta din cadrul Formularului C1B:
a) Conform clauzei 2.3.1 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.
Sau
b) 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
c) Termenul de plata este de 15 zile, de la data emiterii facturii, cu discount 3%.
¾ Draftul de contract completat OBLIGATORIU cu datele de identificare. Draftul de contract si
anexele trebuie însusit de ofertant prin semnaturi/declaratie de insusire a contractului;
9 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.
Cerinte minime de calificare:
¾ Executantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management calitate-mediu-sănătate si
securitate ocupationala a organizatiei si sa detina certificatele: ISO 9001, ISO 14001 in vigoare;
¾ Executantul va avea atestat ANRE in vigoare minim tip C2B pentru Executarea lucrărilor in
instalaţiile electrice din prezentul caiet de sarcini.
¾ Executantul va prezenta Avizul BRML pentru exercitarea activităţii de montator mijloace de
masurare contoare de energie electrica conform cu legislaţia BRML publicata in HG nr 1660/2005
– Instrucţiuni de metrologie legala IML 6-05 Avize pentru activitatea de montare mijloace de
masurare.
¾ Executantul va face dovada ca a derulat contracte de executie in domeniul energiei electrice de IT.
Se va transmite o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie.
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Alte informatii:
- Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura ofertele care nu contin toate
informatiile / doumentele solicitate prin Invitatia de participare si / sau Caietul de Sarcini.
- 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 in atasament:
1. Caiet de Sarcini-66307/09.11.2021
2. Anexa 1-Proiectul tehnic
3. Anexa 2-Declarația pe proprie răspundere privind respectarea cerințelor HSE
4. Anexa 3-Anexe SSM, SU si PM
5. Anexa 4-SOT 023
6. Anexa 5-Formular 12 G
7. Anexa 6-Model propunere tehnica
8. Anexa 7-Model grafic de realizare a investitiei
9. Anexa 8-Formulare oferta
10. Anexa 9-GDPR
11. Anexa 10-Anexele 1 și 2 GIS
12. Draft de contract si anexele (Termeni Generali, Cod de conduita, Conventie SSM SU PM);
Motivat de faptul ca accesul in spatiile Delgaz-Grid SA poate fi limitat, va rugam sa transmiteti ofertele
exclusiv in format electrionic, pe adresa: roxana.ciupei@delgaz-grid.ro , cu conditia ca ele sa fie cu nr. de
inregistrare, semnate si stampilate.
Data limita de transmitere a ofertelor: 20.12.2021, orele 15.00.
In situatia in care nu veti participa la procedura am aprecia daca am primi de la dvs. motivele pentru care
va aflati in imposibilitatea depunerii unei oferte.
Va multumim!

Elena- Gabriela Pasarica

Roxana Ciupei

Sef Birou Achizitii Retea

Analist Suport Achizitii

DELGAZ GRID SA

DELGAZ GRID SA
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