Delgaz Grid SA

CATRE,
Operatorii economici interesati

Ref: Invitatie depunere oferta

Stimați domni/stimate doamne,

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect:
Elaborare documentatie de proiectre PTh+CS+DTAC, furnizare produse
si executie lucrare:
LOT 1 Extindere retele electrice Oras Tg Frumos, zona Casa de Apa, jud.
Iasi
LOT 2 Extindere retele electrice Oras Tg Frumos, zona str. 22 Decembrie
1989, jud Iasi
1. Principalele date ale achiziției:
Contractul se va incheia pe o perioada de 12 luni.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: pretul cel mai scazut.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
- Caietul de sarcini;
- Lista cu cantităţile de lucrări si materiale;

2. Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3
ani pentru contracte de valori similare și procesul de calificare este încă valabil
nu va fi efectuată o nouă calificare.
În orice alta situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea dvs ca
și furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade.
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3. Oferta va contine:

- Ofertantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management calitatemediu-sanatate si securitate ocupationala a organizatiei si sa detina
certificatele ( echivalente) ISO 9001 in vigoare;
- Ofertantul va transmite copie dupa Atestatul ANRE in vigoare tip C1A si
C2A pentru prestarea serviciului in instalatiile electrice din caiet de sarcini.
- Ofertantul va da o declaratie care contine informatii privind dotarile
specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte
mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru
indeplinirea contractului
- Ofertantul va face dovada ca a derulat contracte de executie de natura si
complexitatea obiectului supus achizitiei
- Ofertantul va completa Formularul 12 G – Structura minima a
personalului;
- Oferta tehnica va cuprinde memoriul tehnic in care ofertantul va face
precizari privind indeplinirea tuturor cerintelor mentionate in prezentul caiet
de sarcini.
- Ofertantul va da o declaratie pe proprie raspundere ca are capacitatea
tehnica si organizatorica de a presta intregul volum de lucrari, (capacitate
dovedita prin personal propriu, contracte de asociere, sustinere, etc)
- Declaratie care contine informatii privind dotarile cu prescriptii,
instructiuni si fise tehnologice
- Ofertantii vor transmite o declaratie din care sa rezulta ca materialele si
echipamentele ofertate respecta cerintele din specificatiile tehnice ale Delgaz
Grid SA
- Declaratie din care sa rezulte ca proiectantii care vor efectua releveul
instalatiilor electrice in vederea intocmirii documentatiei de proiectare, sunt
instruiti din punctul de vedere a protectiei muncii in conformitate cu
prevederile Normelor proprii de securitate a muncii, pentru prevenirea
riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala in timpul deplasarii si
controlului vizual cu respectarea distantelor de siguranta limita adimsa
(pentru evaluare stare tehnica si identificare tipuri de componente si alte
caracteristici tehnice ale instalatiilor), in apropierea instalatiilor electrice
aflate sub tensiune.
2/4

- Lista cu personalul care este atestat pentru proiectare/executie, cu copii
dupa aceste atestate
- Contractantul va prezenta o declaratie care contine informații privind
numarul mediu al personalului angajat in ultimele 12 luni, asigurarea cu
personal de specialitate, numarul si pregătirea cadrelor de conducere, precum
si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.
Nota : se va completa de către ofertanti Formularul 12 G (Anexa 4), la
care se vor anexa acte care să ateste calificarea/experienţa solicitată
persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului.
- Ofertantul va completa - Chestionar privind securitatea si sănătatea in
muncă, situaţiile de urgenţă şi protecţia mediului si Anexa privind organizarea
activitatilor de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia
mediului. Ofertantul va face dovada celor solicitate in aceste documente.
- Graficul de executie a lucrarii

Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente executiei lucrarilor in
conformitate cu cerintele Caietului de sarcini (Cap. 9), precum si orice alte cheltuieli
necesare îndeplinirii contractului.
- Ofertantul va completa Formularul de oferta C1.A si Anexa la formularul de
oferta C2.A
- Ofertantul va completa Anexa 1 Lucrari de extindere.
- Ofertantul va completa Anexa 2 Cantitati pentru materiale care se procura
pentru Lucrari de extindere.
- Ofertantul va completa Anexa 3 Valoare totala Oferta
- Ofertantul va prezenta Devizul General care va cuprinde insumarea tuturor
costurilor.

4. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
- Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 07.04.2022, prin email la
ovidiu.capatana@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;
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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 în ataşament :
- Anexe cu cantitati, Caiet de Sarcini;
- Documentatia faza SF, Chestionar SSM, cod conduita Executant;
Va multumim !

Cu stima,

Ovidiu Capatana
Responsabil Categorie Regională
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