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

Operatori Economici
Delgaz Grid SA

Tg. Mures .......................
Nr. 23343 din 14.04.2021

Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş

Invitaţie de participare

Mihaela Moldovan
T
F

Vă invităm să depuneți oferta dumneavoastră pentru achiziția având ca
obiect furnizarea de produse:

+40-365-40 36 00
+40-365-40 36 93

mihaela.moldovan@delgaz-grid.ro

„Dopuri din elastomeri, utilizati pentru localizarea și detectarea
pierderilor de gaze naturale” – Cod CPV: 44618320-4 Dopuri
In elaborarea ofertei se va ţine cont de următoarele cerințe:
In cadrul ofertei tehnice:
• Respectarea cerințelor din Caietul de sarcini nr. 11941 din 24.02.2021;
• Respectarea cerințelor din Specificatia Tehnica pentru dopuri din
polietilenă și elastomeri utilizate în activitatea de detectare și localizare
a scurgerilor de gaze naturale;
• Se vor depune, urmatoarele documente:
- Fisa tehnica a produsului;
- Rapoarte de incercari de tip;
- Instructiuni de manipulare, transport si depozitare specifice;
- model certificat de inspecție 2.2, conform SR EN 10204:2005;
- model certificat de garantie;
- model declaraţie de conformitate a producătorului, pentru
caracteristicile tehnice ale produsului, conform cu SR EN ISO/CEI
17050:2010
- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitații;
In cadrul ofertei financiare, se va tine cont de urmatoarele:
• Prețurile din ofertă vor fi exprimate în lei, fără TVA – se va completa si
depune Formularul de ofertă financiară și Anexa 1- Centralizator
pret, atasată acestuia si se va oferta conform clauzei FCA si DDP
Depozite Delgaz Grid INCOTERMS 2010 indicate in Anexa 2 - Locatii
livrare;
• Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile calendaristice;
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•
•
•
•

Criteriul de atribuire aplicat: “preţul cel mai scăzut”;
Valabilitate contract: 24 luni calendaristice;
Termen de garanţie: 24 luni de la data livrarii;
Termene de livrare: maxim 30 de zile calendaristice de la data
transmiterii comenzii de aprovizionare. Livrarea se va face in
depozitele logistice precizate in Conceptul logistic;
• Termenul de plată: 45 zile EOM. Parţile convin de comun acord că
data scadenţei facturii este stabilită pentru data de 5 a lunii urmatoare
împlinirii termenului general de plată. În cazul în care aceasta data
va cădea într-o zi nebancară, scadenţa va avea loc în urmatoarea zi
bancară raportat la data de 5 a lunii următoare împlinirii termenului
general de plata;
• Ofertantul va atasa la propunerea financiară draftul de contract si
anexele, semnate și asumate;
Ofertele se vor depune pana la data limită: 22.04.2021 ora 1400, pe adresa
de e-mail: mihaela.moldovan@delgaz-grid.ro.

Transmitem în ataşament:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Caietul de sarcini nr. 11941 din 24.02.2021;
Specificatia Tehnica;
Concept logistic;
Formularul de ofertă financiară și Anexa 1-Centralizator preturi ;
Anexa 2 – Locatii de livrare;
Modelul de contract și anexe;
Informarea privind protecția datelor .

Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stimă,
Codruţa Schwartz
Director Dep.Achiziţii Reţea
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Mihaela Moldovan
Resp. de Categorie Globala

