Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

În atenția tuturor celor interesați

DELGAZ GRID SA

Nr. 4101 din 18.01.2021, Tg Mures

Achizitii Administrative
Bd. Pandurilor 42,
540554 Târgu Mureş

Invitaţie depunere oferta
Stimaţi domni,
Prin prezenta, va invitam sa participati la procedura de contractare a
“Serviciilor integrate de pază și securitate în obiectivele Delgaz Grid
S.A.”

Bianca Maria Moldovan
Bianca-maria.moldovan@eonromania.ro
T
+40 744 374 001

Drept urmare, va invitam sa intocmiti si sa depuneti cea mai avantajoasa
propunere de oferta, in conformitate cu cerintele documentatiei descriptive si
a Caietului de sarcini pe care le punem la dispozitie.
Denumire serviciu
Servicii periodice de paza
paza umană zi agent
paza umană noapte
monitorizare si interventie
patrulare de 2 ori pe noapte
Servicii la cerere
paza si protectie pentru evenimente
deosebite
paza şi protectia umana specializata
deplasare mijloc de transport specializat
lucrari de montaj si reparatii sisteme de
securitate
servicii conexe sistemelor de securitate

UM
ora
ora
obiectiv
obiectiv

Cantitate
estimata/7 luni
130.000
58.000
1.800
224

ora

20

ora
km

400
2.000
conform Anexa 4
conform Anexa 5

Principalele date ale achiziției:
-
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Contractul se va incheia pe o perioada de 7 luni
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de evaluare al ofertelor si atribuire: prețul cel mai scăzut.

Președintele Consiliului de
Administrație
Manfred Paasch
Directori Generali
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

Criterii de calificare:
Operatorul economic trebuie să facă dovada că:
-

este licenţiat, pe perioada derulării contractului, de Inspectoratul General al
Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, pentru
servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, servicii de consultanţă în
domeniu, precum și activităţi de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor
electronice de securitate sau a componentelor acestora;

-

este autorizat, pe perioada derulării contractului, de Centrul Național pentru
Securitate la Incendiu și Protecție Civilă Inspectoratul General al Poliţiei
Române, pentru lucrări de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare,
alarmare și alertare în caz de incendiu;

-

Regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratelor de zonă este avizat
de către Inspectoratul General al Poliţiei Române. Regulamentul va include
Anexele 1A și 1B din care să rezulte că ofertantul împreună cu asociații și/sau
subcontractorii, după caz, pot asigura serviciul de monitorizare în dispecerat și
intervenție pentru întreaga arie de acoperire a Achizitorului;

-

Codul CAEN al obiectului de activitate corespunde serviciilor solicitate în
prezentul caiet de sarcini.

-

Recomandări de la 3 clienți pentru prestare servicii de pază și securitate din
categoria celor solicitate prestate în perioada 01.01.2019-31.12.2020;
-

Operatorul economic trebuie să facă dovada că:
o a monitorizat în dispecerat și a asigurat echipaje de intervenție pentru un
număr minim de 150 de obiective pe lună;
o a prestat servicii de pază cu agenți specializați pentru cel puțin o clădire
de birouri cu suprafață desfășurată mai mare de 15.000 mp sau cel puțin
un ansamblu de clădiri de birouri într-o singură incintă care se întinde pe
o suprafață mai mare de 30.000 de mp, cu mai multe puncte de acces și
spații de parcare subterane și supraterane.

Propunerea tehnica va raspunde în totalitate cerintelor din Caietul de sarcini si a
Anexelor acestuia.
-
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se va completa Chestionarul privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile
de urgenta si protectia mediului, si va transmite dovezile aferente acestuia;

-

se va completa Anexa 1 la CS Date cladiri DEGR cu termenul de interventie pe
fiecare locatie in parte, conform caietului de sarcini;

-

se vor preciza in oferta tehnica instrumentele utilizate pentru confirmarea
serviciului, conform cap. 3.3 Prestare servicii de patrulare preventiva;

-

se va prezenta autorizatia pentru Electrician grad III autorizare SSM, conform
cap. 3.8 Servicii conexe sistemelor de securitate;

-

Operatorul economic va specifica în ofertă numărul autovehiculelor deținute
pentru fiecare județ în vederea demonstrării capacității de prestare a serviciului
de intervenție în timpi maximi prevăzuți de prezentul CS. Oferta va include
autovehiculelor asociaților și subcontractorilor care vor presta activități de
intervenție în funcție de zona de acoperire a fiecăruia. În acest sens, operatorul
economic va completa Anexa 8, Date autovehicule intervenție cu numărul de
înmatriculare al fiecărui autovehicul de intervenție și numele
ofertantului/asociatului/subcontractorului care este proprietar/beneficiar al
serviciului de leasing astfel încât să corespundă zonei de acoperire pentru
intervenție conform Anexei 1B la Regulamentul de organizare şi funcţionare a
dispeceratului zonal de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva
efracţiei.

Propunerea financiară va cuprinde
-

Formularul de ofertă – Anexa 1.

-

Valoarea detaliata a ofertei – Anexa 2.

-

Anexa 4 la CS .

-

Anexa 5 la CS.

Termenul de plata agreat este de 45 zile.
Principalii pași ai desfașurarii achiziției:
Trimiterea ofertelor (propunerea tehnica si propunerea financiara), termenul limita
este: 22.01.2021 prin email la bianca-maria.moldovan@eon-romania.ro si
andrei.mihaly@delgaz-grid.ro;
Analiza și clarificarea ofertelor;
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Transmiterea comunicărilor finale și încheierea/semnarea contractului cu ofertantul
câștigător.
Alte cerințe:
Nu va exista o etapă de negociere, oferta transmisă va fi considerată ca fiind cea
finală.
Ofertantului castigator i se vor atribui in mod direct, la aceleasi tarife ofertate,
contractele pentru serviciile integrate de pază și securitate si perioada de 7 luni aferente
celorlalte companii operationale apartinand grupului E.ON Romania. Anexele
Cantitati estimate C1, Cantitati estimate C2 si Cantitati estimate C3 reprezinta
cantitatile estimate pentru celelalte companii.
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.
Transmitem in atasament:
→ Caietul de sarcini impreuna cu anexele aferente
→ Anexa 1 Formular oferta
→ Anexa 2 Valoarea detaliata a ofertei
→ Anexa 3 Cantitati estimate C1
→ Anexa 4 Cantitati estimate C2
→ Anexa 5 Cantitati estimate C3
Va multumim!
Cu stima,
Andrei Mihaly
Șef Birou Achiziții Administrative
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