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

NR :16893/17.03.2022

DELGAZ GRID SA
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 achizitiona urmatoarele
servicii (conform tabel), pentru care va invitam sa transmiteti o oferta:
Serviciu de reparatie dispozitiv de tip EOR-D
Cod CPV: 50532400-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului
de distribuţie electrică
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
1.Cantitatea estimată :
Nr.
Crt
1

Denumire produs

UM

Serviciu de reparatie dispozitiv de tip EOR-D
(dispozitiv ce asigura functia de protectie de
rezerva la defecte homopolare a celulelor de bucata
20kV din statia de transformare110/20kV
Targu Ocna)

Cantitate

1

2. Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut.
3. Termenul de plata propus:
a. Termenul general de plata propus este de 45 de zile. Partile convin de
comun acord ca data scadentei facturii sa fie 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.
Sau
b.Termenul de plata este de 15 zile, cu discount 2%. Partile convin de comun
acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii
urmatoare implinirii termenului 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 de plata.
Sau
c.Termenul de plata este de 15 zile, de la data emiterii facturii, cu discount
3%
1

4.Mod prezentare oferta:
 La intocmirea Ofertei financiare, ce va fi exprimata in lei (fara
TVA) se va tine cont de operatiile ce se vor executa in cadrul acestui
serviciu, conform Anexei 1_Operatii si va cuprinde toate documentele
mentionate in Anexa 2, opisul ofertei financiare, atasate invitatiei.
Valoarea ofertei financiare rezulta din tariful unitar pe tipuri de
servicii/lucrarii înmultit cu cantitatile precizate.
Pentru intocmirea acestora va recomandam:
1. Valorile introduse in calculul ofertei financiare sa nu contina mai
mult de 2 zecimale;
2. Verificati daca toate calculele au fost facute corect.
5. Transportul:
In pretul ofertat va fi inclus si transportul echipamentelor la sediul
beneficiarului (Statia de transformare Targu Ocna).
6. Garanția serviciilor: minim 12 luni de la punerea in functiune.
7. Perioada de valabilitate a ofertei:
90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
8.Termenul de realizare solicitat: 30 zile calendaristice de la data primirii
comenzii de aprovizionare SAP.
Achizitia se va finaliza printr-o comanda directa (CDO) in SAP, fara a se
crea un contract (avand la baza cerintele de mai sus).
Transmitem in atasament:
Anexa 1- Operatii
Anexa 2- Opis documentatie Oferta financiara;
Anexa 3_ Codul de Conduita al Furnizorului;

Anexa 4_Informare privind protectia datelor cu caracter personal;

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: 23.03.2021, orele 16:00.
Va multumim !
Gabriela PASARICA
Sef Birou Achizitii Retea
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Luminita MIHAILESCU
Analist Suport Achizitii

