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Departament Achizitii Retea
Birou Achizitii Retea
Electricitate

INVITATIE DE PARTICIPARE

Petru Movila, nr. 38 700014,
Iasi
www.delgaz.ro
Roxana Ciupei

Stimati Domni/Stimate Doamne,

T +40 756 130 731
roxana.ciupei@delgaz-grid.ro

Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta urmatorul produs si
prestarea de serviciu de tipul:
Inlocuire Trecere izolanta 110 kV TRAFO 25 MVA - furnizare produs +prestare
serviciu
(conform tabel) pentru care vă invităm să depuneti oferta:

Nr
crt.

1

Denumire lucrare

Cantitate

Durata
de
executie

Inlocuire Treceri izolante 110 kV TRAFO
25 MVA – furnizare produse + prestare
serviciu

4

45 zile

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali

CPV:
•
•

50532200-5 Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor;
31160000-5 Piese pentru motoare, generatoare şi transformatoare electrice

Ofertantul va achizitiona trecereile izolante de 110 kV (trei de faza si una de nul)
pentru Trafo 2, 110/20 kV, 25MVA (seria actuala 102180/1979) si va efectua
inlocuirea acestora „on site” in statia de transformare 110/20 kV Falticeni, Jud.
Suceava.
Trecerea izolanta care echipeaza transformatotul actual este de tip KVP 123kV de
fabricatie GUNOM – Bratislava.
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Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana 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

Elaborarea ofertei se va face avand in vedere urmatoarele cerinte generale:
➢ Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10% din valoarea contractului fara
TVA. Se va preciza in anexa la formularul de oferta modul de constituirea a garantiei de buna
executie: scrisoare de garantie bancara de buna executie sau polita de asigurare, conform prevederilor
art. 45 – 46 din HGR 394/2016
➢ Garantia lucrarilor - Termenul de garantie minim solicitat este de 36 luni;
➢ Durata contractului va fi 12 luni calendaristice, termen calculat de la data semnarii contractului
de catre ambele parti.
➢ Valabilitatea ofertei: 180 zile calendaristice;
➢ Atribuirea contractului se va face pe baza pretului cel mai scazut ofertat.
Mod prezentare oferta:
Oferta tehnică:
Propunerea tehnică se va întocmi în baza informaţiilor din Anexa 1-Fisa tehnica şi, conform cu Anexa 4 Documentaţii ce trebuie furnizate Entității contractante în legătură cu produsul ofertat.
1. La depunerea ofertei, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca produsele
ofertate respecta cu strictete cerintele din specificatiile tehnice si Anexa 4 - Documentații ce trebuie
furnizate Entității contractante în legătură cu produsul ofertat si ca se angajeaza ca in termen de 2
zile de la solicitarea entitatii contractante sa depuna toate documentele tehnice solicitate conform
Anexei 4.
2. Documentele tehnice solicitate prin Anexa 4 - Documentații ce trebuie furnizate Entității
contractante în legătură cu produsul ofertat care probează îndeplinirea celor asumate prin declaratia
pe proprie raspundere cu privire la indeplinirea cerintelor tehnice minime solicitate vor fi prezentate
ulterior, doar de către ofertantul a carui oferta financiara se claseaza pe locul I dupa aplicarea
criteriului de atribuire, intr-un termen de maximum doua zile de la solicitarea entității contractante.
3. În situaţia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea
integrală a tuturor cerintelor tehnice minime solicitate, entitatea contractantă va solicita ofertantului
clasat pe locul următor să depună toate documentele tehnice solicitate prin Anexa 4 - Documentații
ce trebuie furnizate Entității contractante în legătură cu produsul ofertat, în scopul verificării
îndeplinirii cerintelor tehnice.
Propunerea tehnică depusă, aferentă echipamentelor ofertate, trebuie să conțină Anexa 1 – Fisa Tehnica,
semnata şi ştampilata pe fiecare pagina in parte de către furnizor şi, cu valorile ofertate completate. În cazul
neîndeplinirii unor performanțe sau cerinţe solicitate, ofertantul va indica clar acest aspect.
La depunerea ofertei Ofertantul va mai transmite :
➢ Dovada certificarii care atestă respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității
conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.
➢ Dovada certificarii care atestă respectarea de către acesta a standardului de protectie a mediului
conform SR EN ISO 14001 sau echivalent.
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Oferta financiara:
Propunerea financiară se va întocmi ţinând cont de toate precizările din fisa tehnica aferentă tipului de produs
din cel supus achiziţiei si va fi prezentata detaliat, cuprinzand prețul total ofertat inclusiv toate cheltuielile
conform clauzei de livrare DDP depozite entitate contractanta si va fi intocmita pe baza cantitatii solicitata
conform tabelului de mai sus.
Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA, precum si toate informatiile
solicitate conform Formularelor puse la dispozitia de entitatea contractanta (formularele C1A, C1B, Fisa de
produs).
Pentru intocmirea acestora va recomandam:
➢ Toate valorile introduse in calculul ofertei financiare sa nu contina mai mult de 2 zecimale.
➢ Verificati daca toate calculele au fost facute corect.
Atribuirea contractului se va realiza catre ofertantul cu pretul cel mai scazut si care indeplineste
cerintele minime tehnice solicitate prin prezenta invitatie.
Termenul de plata: Ofertantul va preciza optiunea sa privind termenul de plata odata cu transmiterea ofertei
preliminare, la sectiunea aferenta din cadrul Formularului C1B:
a) Conform clauzei 2.3.1 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.
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%.
Draftul de contract completat OBLIGATORIU cu datele de identificare. Draftul de contract si anexele
trebuie însusit de ofertant prin semnaturi/declaratie de insusire a contractului;
Cerinte minime de calificare:
➢ Ofertantul trebuie sa detina atestat ANRE in vigoare tip A.
➢ Ofertantul va face dovada ca a derulat contracte de natura si complexitatea obiectului supus
achizitiei.
➢ Ofertantul va transmite lista cu structura minima a personalului (anexa 2) la care se vor anexa acte
care să ateste calificarea/experienţa solicitată persoanelor responsabile pentru îndeplinirea
contractului.
➢ Ofertantul va transmite - Chestionar privind securitatea si sănătatea in muncă, situațiile de urgenţă
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şi protecţia mediului împreuna cu documentele doveditoare solicitate in chestionar (anexa 3).
Alte informatii:
• Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura ofertele care nu contin toate
informatiile / doumentele solicitate prin Invitatia de participare.
• 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”.
• Limba de redactare a ofertei: limba română.
• La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative.
• 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:
1. Anexa 1 - Fisa tehnica;
2. Anexa 2 - Structura minima a personalului;
3. Anexa 3 - Chestionar SSM/SU/PM,
4. Anexa 4 - Documentaţii depuse la faza de ofertare;
5. Modele Formulare oferta
Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie.
Motivat de faptul ca accesul in spatiile Delgaz-Grid SA poate fi limitat, va rugam sa transmiteti ofertele
exclusiv in format electrionic, pe adresa: roxana.ciupei@delgaz-grid.ro , cu conditia ca ele sa fie cu nr. de
inregistrare, semnate si stampilate.
Data limita de transmitere a ofertelor: 20.01.2022, orele 15.00.
In situatia in care nu veti participa la procedura am aprecia daca am primi de la dvs. motivele pentru care va
aflati in imposibilitatea depunerii unei oferte.
Va multumim!
Elena- Gabriela Pasarica

Roxana Ciupei

Sef Birou Achizitii Retea

Analist Suport Achizitii

DELGAZ GRID SA

DELGAZ GRID SA
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