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

Fax
OPERATORI ECONOMICI

Targu-Mures _____________. 2021

Delgaz Grid S.A.
Achizitii Retea 1
Bd. Pandurilor 42, et.4
cod 540554 Târgu Mureş
www.delgaz.ro
Minodora Blaga-Muresan

T:+40- 752 01 10 47

Invitatie depunere oferta
Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru achiziţia avand ca
obiect servicii de “Service standuri de verificare metrologica” din
cadrul Delgaz Grid SA, Cod CPV: 50412000-6 Servicii de reparare
si de intretinere a aparatelor de testare (Rev.2)
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe:
1. Formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta atasate prezentei
invitatii;
2. Specificatia tehnica din anexa, cu respectarea cerintelor.Locatiile unde se
vor presta serviciile sunt: Cluj Napoca si Medias.
3. Termen de prestare al serviciilor: 5 zile lucratoare;
4. Termen de garantie: minimum 24 luni;
5. Termen rezolvare reclamatie: 48 ore de la primirea notei de
neconformitate;
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
7. Modelul de contract anexat;
8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor;
9. Termenul de plata: 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 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.
10. Garantia de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea contractului,
se constituie fie:
• prin scrisoare de garantie bancara, care devine anexă la contract
şi este valabilă cel puţin 14 zile după expirarea termenului de
valabilitate contractului.
• prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;
11. Contractul se va incheia pe o perioada de 36 luni, incepand cu data de
11.10.2021.
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Transmitem în ataşament:
- Specificatie tehnica;
- Formularul de oferta si centralizatorul de preturi.
- Draftul de contract si anexe ale contractului;
Termenul limita pentru depunerea ofertei este: 12.04.2021 ora 12.00.
Oferta se transmite pe e-mail, la adresa minodora-gabriela.blagamuresan@delgaz-grid.ro, persoana de contact Minodora Blaga-Muresan.
Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stima,
Codruta Schwartz
Director Dep. Achizitii Retea
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