Delgaz Grid SA

CATRE,
Operatorii economici interesati
Nr. 74754 /17.12.2021
Ref: Invitatie depunere oferta

Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

Nicoleta Apostol
T +40-728-555.092
Nicoleta.apostol@delgazgrid.ro
Datele noastre de identificare:
EA-MB-Mu

Stimați domni/stimate doamne,
Vă invităm să participati la procedura de selecție a furnizorului de servicii de formare
și dezvoltare profesională, desfășurate în cadrul proiectului “DIGITAL.ON
DELGAZ - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente
sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale
angajaților”. Acest proiect este cofinanțat prin Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, schema de ajutor de stat pentru
Preşedintele Consiliului de
organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor aferenta POCU
Administraţie
20142020, AP3 – Locuri de muncă pentru toţi, PI10iii, OS 3.12.
Manfred Paasch
Titlul proiectului: DIGITAL.ON
Axa Prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific 3.12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini
aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale
angajaților
Număr contract: POCU/861/3/12/149839 nr. 9402/30.06.2021
Cod proiect : 149839
1. Principalele date ale achiziției:
Procedură proprie, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. din Legea nr. 99/2016
privind achizițiile sectoriale. Delgaz Grid S.A. va iniția procedura de achiziție printr-o
procedură proprie, reglementată de Norme interne de achiziții, în conformitate cu art.
82, lit. h și art. 124, alin. 1 din Legea nr. 99/2016 pentru încheierea contractului având
ca obiect prestarea de cursuri de formare profesională, cod CPV 80400000-8 Servicii
de educare a adulților și alte servicii de învățământ.
Se va incheia contract, pentru fiecare lot in parte, cu durata de valabilitate pana
31.12.2022.
Achizitia este organizata pe loturi, conform cap. 3, 18, din caietul de sarcini, astfel:
lotul I, lotul II, lotul III, lotul IV.
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Directori Generali
Ferenc Csulak (gen.)
Mihaela Cazacu (adj.)
Anca 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

Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: oferta cea mai avantajoasa tehnico-economica,
conform factori de evaluare precizati in cap. 9 si 10 din caietul de sarcini.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere Caietul de sarcini si anexele sale,
atasate prezentei invitatii.
2. Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
La un moment ulterior depunerii ofertelor, operatorul economic interesat va primi
informații suplimentare pentru calificarea sa ca și furnizor Delgaz.
În vederea calificării, Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade. In acest sens, operatorul economic interesat, va raspunde la maxim 3
chestionare privind informatii generale despre companie.

3. Documente de calificare vor conţine:
- toate informaţiile necesare, în conformitate cu toate cerinţele precizate in
Caietul de Sarcini, cap. 8.1., 8.2., 8.3., respectiv cap. 17.
- Se va avea in vedere si Anexă_Caiet de Sarcini: LISTĂ DOCUMENTE
JUSTIFICATIVE;

4. Oferta tehnico-economica:
Oferta tehnică care va conţine:
- toate informaţiile necesare, în conformitate cu toate cerinţele tehnice precizate
in Caietul de Sarcini, cap. 9.2., respectiv cap. 17.
- Se va avea in vedere si Anexă_Caiet de Sarcini: LISTĂ DOCUMENTE
JUSTIFICATIVE;
Oferta financiara va contine:
Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente prestarii serviciilor
(in lei) precum si orice alte cheltuieli necesare îndeplinirii serviciului, in
conformitate cu cerintele precizate in Caietului de Sarcini, cap. 17;
Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere de acceptare a
conditiilor contractuale prevazute in modelul de contract, din documentatia de
atribuire sau, va prezenta modelul de contract completat cu datele de
identificare, semnat si stampilat de reprezentantul oficial al ofertantului.
Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat pana la data limita
de depunere a ofertelor se considera acceptare tacita de catre ofertant a
clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. Potrivit
prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a
solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si
implicit cu privire la clauzele contractuale, ce sunt parte a documentatiei de
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atribuire (art. 172 din Legea 99/2016). Astfel, daca un operator economic
considera ca anumite clauze sunt nefavorabile, va solicita entitatii
contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste
clauze vor fi amendate /modificate, ele sa fie aduse la cunostinta tuturor
operatorilor economici interesati, inainte de depunerea ofertelor.
5. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
- Solicitări de clarificare a documentatiei (daca este cazul): se vor transmite prin
email in format editabil (word) la adresa: nicoleta.apostol@delgaz-grid.ro si
cosmina.colceriu@delgaz-grid.ro pana la data de 22.12.2021, ora 12.00;
- Termen limita de raspuns la solicitarea de clarificari: 29.12.2021. La toate
solicitarile de clarificari se va transmite raspuns cumulat care va fi publicat pe siteul companiei la numarul anuntului de invitatie.
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 07.01.2022, ora 15 la Registratura
Delgaz Grid SA, Tg. Mures, Str. Pandurilor, nr. 42, etaj 4, Municipiul Targu Mures,
judet Mures, Romania - In atentia doamnei Colceriu Claudia Cosmina – manager de
proiect, si va avea obligatoriu mentiunile urmatoare:
 Oferta procedura proprie conform legii 99 „MySMIS 149839 - Achizitie livrare
cursuri de formare” in cadrul proiectului cu titlul ”Digital.ON Delgaz”, cod
MySMIS 149839
 Numele si datele de contact ale Beneficiarului privat – „DELGAZ GRID S.A.”.
 Numele si datele de contact ale ofertantului.
 Textul: ”A nu se deschide pana la data de 07.01.2022, ora 15.00”.
- Calificarea furnizorilor in Synertrade;
- Analiza și clarificarea documentelor de calificare, a ofertelor tehnice si financiare;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea contractului, pentru fiecare lot in
parte, cu ofertantul clasat pe locul 1, conform criteriu de atribuire precizat;
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 : Caiet de sarcini; draft contract; Formulare;
Va multumim !

Cu stima,
Nicoleta Apostol

Nicolet Digitally signed
by Nicoleta
Apostol
a
Date: 2021.12.17
Apostol 10:38:15 +02'00'

Responsabil Categorie Globală
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