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

Delgaz Grid SA
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Operatorii economici interesati
Ref: Invitatie depunere oferta

Mihaela Adriana Pop

Stimați domni/stimate doamne,

T +40-748 282 303
Mihaelaadriana.pop.external@delgazgrid.ro

Vă invităm să depuneţi oferta dvs pentru:
Achizitia de “Echipamente de stocare materiale, transpaleti manuali,
scara, clesti taiat teava, carucior pentru banda de balotat si consumabile
balotat pentru dotarea depozitelor logistice ale Delgaz Grid S.A.”
1. Principalele date ale achiziției:
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Preturile vor fi exprimate in lei si nu cuprind TVA. In pretul ofertat se va
include transportul, taxele de drum si manipularea (descarcarea
echipamentelor).
Termen de livrare: max. 30 zile calendaristice.
Data si ora estimata a livrarii va fi anuntata in avans cu 2 zile calendaristice.
Livrarea produselor se va face in locatiile specificate in cadrul caietelor de
sarcini atasate.
Termen de garantie: conform caietelor de sarcini.
Produse si cantitate:
Nr.
Denumire si specificatia tehnica aferenta
Crt.

UM Cantitate

1

Scară două sensuri, 3 trepte

buc. 1

2

Îngrădire metalică pentru paleți

buc. 8

3

Cadru lemn suprastructură paleți

buc. 22

4

Capac de lemn pentru cadru suprastructura

buc. 15
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Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali
Cristian Secoșan (Director General)
Ferenc Csulak (Adj.)
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
778.208.685 lei din care
777.168.994,25 lei vărsat

5

Cutii (210/440/285mm)

buc. 192

6

Naveta (220/400/300mm)

buc. 420

7

Naveta (420/600/400mm)

buc. 390

8

Transpalet manual

buc. 3

9

Cărucior pentru banda de balotat

buc. 8

10

Bandă de balotat

buc. 6

11

Capse de balotat

buc. 5

12

Dispozitive tăiat teavă (clesti) d32-63mm

buc. 15

13

Dispozitive tăiat teavă (clesti) d90-110mm

buc. 15

Achizitia se va realiza prin contract pentru produsele de la pozitia 2,3,4,5,6
si 7 si prin comanda de achizitie pentru produsele de la pozitia: 1, 8, 9,
10,11,12 si 13.
Termene de plata:

45 days EOM
- net,
*EOM=End
of Month

15 days EOM
- 2% cash
discount
*EOM=End
of Month
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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
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intro 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 Executantul opteaza pentru reducerea cu 30
de zile a termenului general de plata, acesta va acorda
Achizitorului
un discount
de
2% raportat
la
valoarea platii. 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.

15 days - 3%
cash discount

In cazul in care Executantul opteaza pentru termenul
general de plata de 15 zile acesta va acorda Achizitorului
un discount de 3% raportat la valoarea platii. In
aceasta situatie plata se efectueaza la expirarea celor 15
zile, fara a se mai astepta data de 5 a lunii
urmatoare expirarii termenului general de plata. In cazul in
care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta va
avea loc in urmatoarea zi bancara.

Elaborarea ofertei se va face având în vedere cerințe generale: mentionate
in caietele de sarcini.
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.
3. Oferta va contine:
- Oferta financiara;
- Oferta tehnica conform cerintelor din Caietele de sarcini;
- Draft contract, Clauze generale, cod conduita, informare privind
protectia datelor si Caietele de sarcini– insusite prin semnatura si
stampila de catre ofertant. In cazul in care sunt obiectiuni la contract,
acestea se vor preciza intr-o o adresa separata.
4. Pasi de derulare a procedurii:
- Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 21.04.2022, ora 15:00,
prin email la mihaela-adriana.pop.external@delgaz-grid.ro si
andrei.mihaly@delgaz-grid.ro;
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor
aspectelor tehnice/financiare/juridice;
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-

Transmiterea comunicarilor finale si emiterea comenzii catre
ofertantul clasat pe locul 1;
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:
●
Caietele de sarcini;
●
Draft contract, Clauze generale, cod conduita, informare privind
protectia datelor.
Va multumim!
Cu respect,
Andrei Mihaly

Mihaela Pop

Sef Birou Achizitii Administrative

Analist Suport Achizitii
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