DELGAZ GRID SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

DELGAZ GRID SA

NR :66516/14.08.2020

Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

CATRE,
Operatorii economici interesati

Luminita Mihailescu
T +40-756-196544
F +40-232-405447
Luminita.mihailescu@delgazgrid.ro

Cerere de oferta
Stimați Domni/Stimate Doamne,
Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta urmatoarele
produse (conform tabel) pentru care vă invităm să depuneti oferta:
„ Firide bransament FB 1 cu intrerupator”:
cod cpv 31681410-0 - Materiale electrice
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
1.Cantitatea estimată :
NR
CRT

COD SAP

2

1400021896

Denumire produs

UM

Cantitate
( buc )

FIRIDA FB 1 cu
intrerupator

buc

6600

2. Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut.
3. Termenul de plata propus:
a) Conform clauzei 3.3.1 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.
b) In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15
zile, 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.
c) In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15
zile, acesta va acorda Achizitorului un discount de 3% raportat la valoarea
1

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director
General)
Carmen Teona Oltean (Adj.)
Petre Radu (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

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.

4.Durata contractului: 36 luni, termen calculat de la data semnării
contractului de către ambele părți.
5. Mod prezentare oferta:
➢ Oferta tehnica, ce se va intocmi in conformitate cu prevederile din
Specificatiile Tehnice si va contine toate documentele mentionate in
Anexa 1, Opisul ofertei tehnice, atasata invitatiei;
➢ Oferta financiara, ce va fi exprimata in lei (fara TVA) si va cuprinde
toate documentele mentionate in Anexa 2, opisul ofertei financiare,
atasata invitatiei.
Pentru intocmirea acestora va recomandam:
1. Toate valorile introduse in calculul ofertei financiare sa nu contina mai
mult de 2 zecimale.
2. Verificati daca toate calculele au fost facute corect.
6. Ajustarea preturilor.
Pentru primele 12 luni calendaristice de la data semnarii contractului,
preturile raman ferme, fixe si neindexabile.
Preturile se pot actualiza la cererea oricarei parti incepand cu cea de a 13-a
luna, anual, dupa cum urmeaza:
P DDP = P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit) + Ptransport+asigurari + Pcheltuieli indirecte + Pprofit
Unde
P DDP = pretul unitar al produsului in conditii de livrare DDP
P FCA(fara cheltuieli indirecte si profit) = pretul produsului in conditii de livrare FCA, fara a include insa cheltuielile indirecte si profitul = P materii
prime si materiale + P manopera + Putilitati
Ptransport+asigurari = pretul de transport, inclusiv asigurarile necesare pentru
a livra produsul in conditii DDP
Pcheltuieli indirecte + Pprofit = valoarea din pretul produsului aferenta
procentului de cheltuieli indirecte si profit
Ajustarea prețului se face în funcție de variația indicilor cursul de
schimb valutar, respectiv rata inflației, dupa urmatoarea formula:
➢ P DDP actualizat = P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit) actualizat +
Ptransport+asigurari actualizat + Pcheltuieli indirecte + Pprofit
Pretul P FCA(fara cheltuieli indirecte si profit) se actualizeaza functie de cursul
euro, numai daca se constata cresterea/diminuarea cu minim 5% a P FCA
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actualizat fata de P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit)
initial, astfel:
P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit) actualizat = P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit) initial* curs euro BNR nou/curs euro BNR vechi
• P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit) initial = P FCA (fara cheltuieli indirecte si profit)
din acordul cadru
• Cursul euro BNR nou este cursul de schimb valutar mediu pe 90 de
zile lucratoare anterioare datei stabilite pentru ajustarea preturilor.
Prin medie (la calculul cursului mediu) se intelege media aritmetica.
• Cursul euro BNR vechi este cursul de la data transmiterii invitatiei de
participare.
• Prin curs se intelege cursul leu/euro publicat de catre Banca Nationala
a Romaniei pe www.bnr.ro.
(fara cheltuieli indirecte si profit)

Pretul Ptransport+asigurari se actualizeaza functie de rata inflatiei comunicata pe
site-ul www.insse.ro de Institutul National de Statistica, numai daca se constata cresterea/diminuarea cu minim 5% Pretul Ptransport+asigurari actualizat fata
de Pretul Ptransport+asigurari initial, dupa urmatoarea formula:
Ptransport+asigurari actualizat = [(P transport+asigurari initial * Rata Inflatiei pentru
servicii)/100 ]+ P transport+asigurari initial
• P transport+asigurari initial = P transport+asigurari din acordul cadru
• Rata Inflatiei pentru servicii = Indicele Preturilor de Consum pentru
servicii (IPC) calculat pentru anul anterior (incepand cu luna anterioara solicitarii de ajustare fata de luna corespunzatoare din anul precedent) - 100
Nota: Pretul pentru cheltuielile indirecte si profit nu se actualizeaza.Pretul
produselor include toate costurile conform clauzei INCOTERMS 2010
indicate in comanda.
7. Transportul:
Valoarea ofertei va include toate cheltuielile franco-depozite DELGAZ GRID
SA.
Livrarea echipamentelor se va face conform Graficului estimativ de livrare
pentru fiecare unitate logistica.
8. Garanția produselor:
In conformitate cu prevederilor din Specificatiile Tehnice, cap. 5.
Perioada de garanţie minimă acceptată de beneficiar este de 36 de luni de la
data livrarii. Se compune din doua termene şi anume:
a) perioada de garanție la depozitare: minim 12 luni de la data receptiei
cantitative;
b) perioada de garanție în exploatare: este egală cu perioada de garanție
ofertată - n, unde ”n” este egal cu numărul de luni de depozitare.
9. Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10% din
valoarea contractului fara TVA.
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10. Perioada de valabilitate a ofertei:
120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Ofertă depusă trebuie să conțină Specificația tehnică asumată și semnată de
către furnizor.
11. Termenul de livrare propus:
Maxim 30 zile de la primirea comenzii de aprovizionare.
12.Alte informatii:
- Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura
ofertele care nu contin toate informatiile / documentele solicitate prin Invitatia
de participare si / sau documentatia atasata.
- Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a derula negocieri doar cu
primele 3 oferte clasate rezultate in urma intocmirii clasamentului pe baza
criteriului „pretul cel mai scazut”.
- 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:
Anexa 1- Opis documentatie Oferta Tehnica
Anexa 2- Opis documentatie Oferta Financiara
Anexa 3- Graficul de livrare
Specificatii tehnice: ST_005_A6-Delgaz Grid.
Concept Logistic
Anexa 4 - Informare privind protectia datelor personale
Contract de furnizare produse
Termenii generali la contract
Codul de conduita pentru Furnizor
Formulare de oferta
Motivat de faptul ca accesul in spatiile Delgaz-Grid SA poate fi limitat, va
rugam sa transmiteti ofertele exclusiv in format electrionic, pe adresa :
luminita.mihailescu@delgaz-grid.ro cu conditia ca ele sa fie cu nr. de
inregistrare, semnate si stampilate.
Data limita de transmitere a ofertelor: 21.08.2020, orele 16.00.

Va multumim !
Elena- Gabriela Pasarica
Sef Birou Achizitii Retea

4/4

Luminita MIHAILESCU
Analist Suport Achizitii

