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

Nr: 49079/16.06.2020
DELGAZ GRID SA

CERERE DE OFERTA

Ana Maria Dana Tataru
T +40 728 88 22 25
F +40 232 40 59 98
ana-mariadana.tataru@delgaz-grid.ro

Stimați Domni/Stimate Doamne,

Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta executia
urmatoarei lucrari pentru care invităm să depuneti oferta:

Nr.
crt

Denumire lucrare

1

Modernizare celula de
linie 110 kV Munteni
circuitul 1, celula de linie
110 kV Munteni circuitul
2 din stația 110/20 kV
Rediu și LEA 110 kV
Munteni – Rediu, județul
Vaslui

Departament Achizitii Retea
Birou Achizitii Retea
Electricitate
Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

Durata de executie
maxim 5 luni, de la data emiterii
comenzii de aprovizionare in Sistemul
SAP, din care:
- durata de intocmire si aprobare in CTE a
documentatiei de proiectare
(PTh+DDE+PAC) – 3 luni;
- durata de executie a lucrarii – 2 luni

prin procedura interna (conforma art 12 alin 3) din Legea 99/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu caietul de sarcini
si urmatoarele specificatii tehnice, atasate la prezenta invitatie.
COD CPV:
45317200-4 Lucrări de instalare electrică de transformatoare
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
31681410-0 Materiale electrice (Rev.2)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
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Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Dir. General)
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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
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• Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
- Caietul de sarcini nr. 38486 / 05.05.2020;
- Listele cu cantităţile estimate (Anexa 1.1. si Anexa 1.2.)
- Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10% din valoarea
contractului fara TVA.
- Garantia de executie a lucrarii - conform capitol 4.3 din Caietul de Sarcini - Termenul
de garantie minim solicitat este de 36 luni;
• Documentele achizitiei sunt disponibile pentru acces direct, neristrictionat, complet
si gratuit la https://delgaz.ro/serviciul-de-informare/achizitii
• Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai scazut
• Durata Contractului:
12 luni calendaristice, termen calculat de la data semnarii contractului de catre ambele
parti.
OFERTA TEHNICĂ se intocmeste in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
nr. 38486 / 05.05.2020, atasat la prezenta invitatie.
OFERTA FINANCIARA va contine:
• Formularele - C1A, C1B, si anexele la formularul de oferta.
• Prețul ofertei va cuprinde
- Costurile de realizare a serviciilor de proiectare;
- Costurile de execuție a lucrărilor compuse din:
- costurile pentru execuția lucrărilor, inclusiv costul materialelor principale și al
echipamentelor, procurarea acestora, materiale mărunte, manopera, transport.
- costurile aferente PIF.
• Oferta financiară va fi prezentata detaliat sub forma de devize si va cuprinde:
- Formular OFERTA (Anexa 1.1);
- Formular OFERTA pe obiecte – (Anexa 1.2)
- Deviz General;
- Devizul Obiectului.
• În tarifele din oferta vor fi incluse: costul materialelor și al echipamentelor necesare
inclusiv procurare, costul tuturor operațiilor necesare pentru execuția lucrării propuse în
expertizele tehnice, cost utilaj, cheltuieli conexe, toate taxele legale și cheltuielile de
transport a formațiilor de lucru și a materialelor necesare executării lucrării, precum si
costurile aferente instruirii personalului Delgaz Grid SA.
• La formarea tarifelor ofertantul va ține cont de lucrul în afara orelor de program si a
sărbătorilor legale.
• Se va prezenta fisa de tarifare care sa justifice valoarea proiectarii, tariful/ora de
proiectare (lei/opm).
• Pentru execuția lucrărilor, Contractantul va lua măsurile necesare pentru încadrarea în
numărul maxim admis de întreruperi planificate pe utilizator pe an, conform Ordin
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11/30.03.2016 ANRE de aprobare a Standardului de performanță pentru serviciul de
distribuție (prin asigurarea alimentării cu energie electrică în soluție provizorie - după caz).
• Contractantul va aplica prevederile SOT 023 GHID PRIVIND COMPLETAREA
LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII PENTRU RESPECTAREA NUMĂRULUI DE
ÎNTRERUPERI PLANIFICATE CONFORM ORDINULUI ANRE 11/2016.
• Termenul de plata propus:
• 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.
• Ofertantul va preciza termenul de plata odata cu transmiterea ofertei preliminare, la
sectiunea aferenta din cadrul Formularului C1B.
• Draftul de contract completat OBLIGATORIU cu datele de identificare. Draftul de
contract trebuie însusit de ofertant prin semnaturi/declaratie de insusire a contractului;
• Obiectiuni la draftul de contract (daca este cazul). În cazul în care, dupa stabilirea
câstigatorului, Entitatea Contractanta si câstigatorul nu stabilesc de comun acord un alt
model de contract, acceptat de ambele parti pana la data limita indicata de Entitatea
Contractanta în comunicarea de atribuire, atunci se va utiliza modelul de contract atasat
invitatiei. Refuzul ofertantului declarat castigator de a semna contractul este asimilabil
situatiei prevazute la art. 180, alin 1, lit. g) din Legea nr 99/2016. In aceasta situatie
Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 161 alin. (2) din HGR 394/2016.
• Preturile vor fi exprimate in lei, si nu vor cuprinde TVA. La elaborarea ofertei se va tine
cont de precizarile din Caietul de sarcini si din anexele atasate acestuia.
• Valabilitatea ofertei: 180 zile calendaristice;

Alte informatii:
• Informatii privind asociatii / subcontractantii (daca e cazul).
Se vor respecta prevederile din caietul de sarcini nr. 38486 / 05.05.2020, cap. 8 –
Subcontractarea si se vor prezenta urmatoarele:
a) lista cuprinzând asociatii / subcontractantii însotita de acordurile de asociere /
subcontractare, care sa cuprinda datele de recunoastere ale acestora;
b) procentul si modul de implicare in viitorul contract al fiecarui asociat in parte,
respectiv partea/partile din contract pe care ofertantul are intentia sa le
subcontracteze.
Asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate ofertantului principal. In situatia in
care ofertantul va fi declarat castigator, acesta va prezenta contractele incheiate cu
asociatii / subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe
la contractul de achizitie.
➢

Entitatea Contractanta nu permite subcontractarea a mai mult de 25% din valoarea
lotului.
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Data limită pentru depunerea ofertei 22.06.2020, ora 16:00, exclusiv online / pe e-mail,
însoțita de scrisoare de înaintare cu nr. de inregistrare, semnata si stampilata.
In atentia:
irina.calin@delgaz-grid.ro
Eventualele clarificari va rugam sa le adresati prin e-mail la adresa irina.calin@delgaz-grid.ro
pana in data de 18.06.2020, orele 16:00.
Transmitem în ataşament :
1. Anexa 1.1 - Formular OFERTA pentru „Modernizare celula de linie 110 kV Munteni
circuitul 1, celula de linie 110 kV Munteni circuitul 2 din stația 110/20 kV Rediu și LEA
110 kV Munteni – Rediu, județul Vaslui – elaborare documentatie tehnica faza
PTh+DDE+PAC, furnizare produse si executie lucrari
2. Anexa 1.2 - Formular de oferta pe obiecte;
3. Anexa 2 - Chestionar privind securitatea și sănătatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi
protecţia mediului;
4. Anexa 3 - Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca,
situatii de urgenta si protectia mediului;
5. Anexa 4 - Formular 12 G;
6. Anexa 5 - Lista specificatiilor tehnice aplicabile;
7. Anexa 6 - Studiu de fezabilitate;
8. Anexa 7 – Model deviz;
9. Anexa 8 - SOT 023;
10. Anexa 9 - Lista reglementarilor de referinta SSM;
11. Anexa 10 - Lista reglementarilor de referinta SU;
12. Anexa 11 - Lista reglementarilor de referinta PM;
13. Anexele 12 – Specificatii tehice;
14. Anexa 13 – Model propunere tehnica;
15. Anexa 14 – Informare privind protectia datelor si securitatea informatiei;
16. Anexa 15 – Model grafic realizare a investitiei;
17. Anexa 16 - Anexa1_2 GIS
18. Caiet de sarcini;
19. Draft de contract si anexele (Termeni Generali, Cod de conduita);
20. Formulare de oferta C1A si C1B.
Va multumim !

Codruta SCHWARTZ

Ana Maria Dana TATARU

Director Departament Achizitii Retea

Responsabil Categorie Globala

DELGAZ GRID SA

DELGAZ GRID SA
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