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Invitatie depunere oferta
Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru achizitia produselor:
“Vopsele si produse utilizate la decapat, grunduit, diluat si vopsit
elemente ale sistemului de distributie a electricitatii si gazelor naturale
Cod CPV: 44810000-1 - Vopsele (Rev.2), CPV secundar: 44832000-1 Solventi (Rev.2)
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe:
1. Formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta atasate prezentei
invitatii;
2. Caietul de sarcini nr. 10161 din 16.02.2021 si Specificatia tehnica nr.
670 din anexa, cu respectarea cerintelor si depunerea documentelor
solicitate;
• Oferta tehnica va fi insotita de toate documentele solicitate la
punctul 6.4 si 6.5 din Specificatia tehnica a produsului.
• Ofertantilor a caror oferte tehnice vor fi declarate conforme (in baza
documentelor transmise) li se va solicita mostre: cate un produs din
fiecare categorie.
3. Modelul de contract anexat;
4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
• Preturile unitare se vor oferta conform clauzei FCA si DDP
Depozite Delgaz Grid INCOTERMS 2010 indicate in Anexa Locatii livrare.
5. Termenul de livrare: maximum 15 zile calendaristice de la data
transmiterii comenzii de aprovizionare;
6. Termen de garantie: minimum 24 luni de la data livrarii.
7. Termen inlocuire produse neconforme: maximum 15 zile de la primirea
notei de neconformitate.
8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor.
9. Termenul de plata: 45 de zile EOM:
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Termenul general de plata 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.
Ofertantul va preciza termenul de plata odata cu transmiterea ofertei.
10. Garantia de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea contractului,
se constituie printr-un instrument de garantare, emis de o instituţie de
credit din România sau din alt stat, sau de o societate de asigurări, în
condiţiile legii, care devine anexă la contract şi este valabilă cel puţin 14
zile după expirarea termenului de valabilitate a perioadei de garanţie a
lucrărilor. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare
trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat,
respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate;
11. Contractul se va incheia pe o perioada de 24 luni, termen calculat de la
data semnării contractului de către ambele părți.
12. La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative;
Transmitem în ataşament:
- Caietul de sarcini nr. 10161 din 16.02.2021 cu toate anexele lui ;
- Specificatia tehnica nr. 670
- Modelul de contract cu toate anexele lui ;
- Formulare ;
Termenul limita pentru depunerea ofertei este: 19.04.2021 ora 12.00.
Oferta se transmite pe e-mail, la adresa minodora-gabriela.blagamuresan@delgaz-grid.ro, persoana de contact Minodora Blaga-Muresan.
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