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

29.06.2022, Tg Mures
Invitaţie depunere oferta
Stimate doamne/Stimaţi domni,
Prin prezenta va invitam sa depuneti oferta dvs. pentru achizitia avand ca obiect Furnizare și
montaj mobilier de birou în locațiile Delgaz Grid:

Tip
mobilier
Birou
(Standard
back
office)

Mobilier
oficiu

Mobilier
ședințe

Denumire Produs conform Datelor tehnice
Birou tip 2 (80 x 160 cm)
( Anexa 1 - fig.1 / pag.1 )
Birou tip 3 (80 x 120 cm)
( Anexa 1 - fig.1 / pag.1 )
Corp mobil – casetieră
( Anexa 1 - fig.2 / pag.2 )
Dulap
( Anexa 1 - fig.3 / pag.3 )
Scaun ergonomic tip A cu cadru fix (- Anexa
capacitate
1 - fig.6
portanta
/ pag.5
150
) kg
Scaun ergonomic ZEN (negru) - capacitate
( Anexaportanta
1 - fig.8 150
/ pag.6
kg )
Scaun pentru vizitatori tip A (negru)
( Anexa 1 - fig.9 / pag.7 )
Scaun Ergonomic Special
( Anexa 1 - fig.25 / pag.24 )
Mobilier special aferent imprimantelor
( Anexa
MPS 1 - fig.26 / pag.25 )
Comodă
( Anexa 1 - fig.13 / pag.10 )
Etajeră
( Anexa 1 - fig.15 / pag.12 )
Cuier tip pom
( Anexa 1 - fig.17 / pag.13 )
• Mască chiuvetă
900x550x850
( Anexa
(Lxlxh)
1 - fig.24a-24b / pag.22-23 )
• Corp inferior cu 4 sertare 450x550x850
( Anexa
(Lxlxh)
1 - fig.24a-24b / pag.22-23 )
• Blat de lucru postforming L = 1350( Anexa
mm 1 - fig.24a-24b / pag.22-23 )
• Corp superior tip a
900x300x700
( Anexa
h -1o-poliţă
fig.24a-24b
în interior
/ pag.22-23 )
• Masă cu picioare metalice 1200x700x800
( Anexa
(Lxlxh)
1 - fig.24a-24b / pag.22-23 )
Masă şedinţă rectangulară tip 1 (80x180
( Anexa
cm) 1 - fig.12 / pag.9 )
Măsuță rotundă chicinetă (diametru 60
( Anexa
cm) 1 - fig.34 / pag.30 )

Drept urmare, va invitam sa intocmiti si sa depuneti cea mai avantajoasa propunere de oferta,
in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice ce o punem la dispozitie.

Principalele date ale achiziției:
-

Documentele vor fi redactate in limba romana.
Criteriul de evaluare al ofertelor si atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de
vedere tehnico-economic.
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Modalitate elaborare ofertă:
Oferta trebuie sa contina:
Oferta tehnica care se va intocmi astfel încât aceasta sa raspunda cerintelor din Specificatiile
tehnice atasate prezentei invitatii si trebuie sa cuprinda specificatia/descrierea tehnica a
produselor.
Oferta financiara trebuie sa cuprinda urmatoarele:
- Preţul unitar exprimat în lei, fără TVA.
- Preţul articolelor de mobilier va include toate cheltuielile cu transportul la sediul
beneficiarului (toate clădirile din raza de activitate a companiei DELGAZ GRID SA),
manipularea, asamblarea şi poziţionarea conform solicitărilor beneficiarului.
- Se va completa tabelul excel „Necesar mobilier standard 2022_DEGR” cu pretul unitar
ofertat/produs.
Livrarea produselor se va face integral în locaţiile si in cantitatile mentionate in documentatie.
Termenul de livrare – maxim 20 de zile de la transmiterea comenzii de aprovizionare.
Perioada de garantie: minim 24 luni de la data receptiei.
Termen inlocuire produse neconforme: maximum 20 zile calendarisitce de la primirea notei de
neconformitate. Ofertantul va preciza termenul de livrare, garantie si inlocuire produse
neconforme odata cu transmiterea ofertei.
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Termenul de plata – se va alege si mentiona in ofertă una din cele 3 variante de termen de
plata de mai jos:
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
45 days EOM - net,
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr*EOM=End of Month
o zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi
bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului general de plata.
Termenul general de plata este de 15 de zile. Partile convin
de comun acord ca data scadentei facturii este stabilita
15 days EOM - 2% cash
pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului
discount
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr*EOM=End of Month
o 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
15 days - 3% cash discount
discount de 3% raportat la valoarea platii. In aceasta situatie
plata se efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai
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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.

Termenul limita pentru trimiterea ofertelor este: 08.07.2022, ora 12:00, prin email la adresa:
bianca-maria.moldovan@eon-romania.ro.
Transmitem în ataşament :
→ Date tehnice mobilier de birou DELGAZ 2022
→ Necesar mobilier standard 2022_DEGR
→ Anexa 1 - Catalog mobilier birou

Vă multumim!
Cu stima,

Bianca Moldovan
Responsabil Categorie Globală
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