Delgaz Grid SA

CĂTRE,
Operatorii economici interesati

Bd. Pandurilor, nr. 42
540554 Tg. Mures

Bianca Moldovan
T +40-744-374001

Stimați domni/stimate doamne,

bianca-maria.moldovan@eonromania.ro

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect serviciile de
Publicare in media locala ( tiparit, on-line, posturi TV ) a anunturilor
informative, referitoare la programul de intreruperi planificate ale
alimentarii cu energie electrica a clientilor casnici si agentilor economici din
zona Moldova (Iasi, Botosani, Suceava, Neamt, Bacau, Vaslui)
1. Principalele date ale achiziției:
-Contractul se va incheia pe o perioada de 3 ani (36 luni).
-Documentele vor fi redactate in limba româna.
-Criteriul de evaluare al ofertelor si atribuire: pretul cel mai scazut.
2. Modalitate elaborare ofertă:
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
Caiet de sarcini – publicari anunturi in massmedia zona Moldova.
Lista cu publicatiile/site/post tv si cantitatile estimate
Oferta trebuie sa contina:
Oferta tehnica;
Oferta financiara: pretul va fi exprimat in lei, cu maxim doua zecimale,
fara TVA.
Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente executiei serviciilor
in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, precum si orice alte cheltuieli
necesare îndeplinirii contractului.
Se va completa Lista cu publicatiile cu valoarea tarifului de referinta aferent si
costurile aferente perioadei contractului pe 36 de luni.
Termenul de plata, conform politicilor financiare ale grupului E.ON SE
se va alege si mentiona in ofertă una din cele 3 variante de termen de plata de
mai jos:
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45 days EOM - net,
*EOM=End of Month

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 intro zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi
bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului general de plata.

15 days EOM - 2% cash
discount
*EOM=End of Month

Termenul general de plata este de 15 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 intro zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi
bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului general de plata.

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 platii. In aceasta situatie
plata se efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai
15 days - 3% cash discount
astepta data de 5 a lunii urmatoare expirarii termenului
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intro zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi
bancara.
3. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
- Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 30.06.2020
prin email la biancamaria.moldovan@eon-romania.ro si andrei.mihaly@delgaz-grid.ro;
- Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu furnizorii – Synertrade;
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor aspectelor
tehnice/financiare/juridice;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea contractului cu ofertantul clasat
pe locul 1;
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.

4. Transmitem în ataşament :
→ Caiet de sarcini – publicari anunturi in massmedia zona Moldova.
→ Lista cu publicatii/site-uri/posturi tv si cantitatile estimate
Pentru a obține cele două anexe în format editabil (excel) vă rugăm să transmiteți
un e-mail la aceleași adrese.
Vă multumim!
Cu stima,
Andrei Mihaly
Șef Birou Achiziții Administrative
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