DELGAZ GRID SA, B-dul Pandurilor nr. 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

Nr. 25083/18.04.2022
Iași, 18.04.2022
CERERE DE OFERTA

Stimați Domni/Stimate Doamne,

Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta executia urmatoarelor
lucrari pentru care invităm să depuneti oferta:
“Lucrari de realizare si intretinere culoare de trecere a liniilor electrice aeriene
de 110 kV si de MT in instalatiile apartinand Delgaz Grid, CORE Bacau,
CORE Iasi, CORE Neamt, CORE Vaslui.” – 30 loturi
prin procedura interna (conforma art 12 alin 3) din Legea 99/2016 cu modificarile
si completarile ulterioare, in conformitate cu caietul de sarcini, atasat la prezenta
invitatie.
COD CPV:
45111220-6 Lucrări de îndepărtare a vegetaţiei
77211400-6 Servicii de tăiere a arborilor

Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
1. Atribuirea contractelor se va face pe loturi, ofertantul avand dreptul de a
depune oferta pe unul sau mai multe loturi.
2. Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut.
3. Termenul de plata propus: conform draft de contract
4. Durata contractului: 36 luni, termen calculat de la data semnării contractului
de către ambele părți.
5. Mod prezentare oferta:
Oferta tehnica, va fi intocmita in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini,
impreuna cu anexele aferente si va cuprinde toate documentele mentionate in
Caietul de Sarcini.
La momentul depunerii pentru oferta tehnica ofertantul va transmite o declarație pe
proprie raspundere prin care:
- declara ca oferta tehnica respectă toate cerințele solicitate în caietul de sarcini;
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- se angajeaza sa transmita la solicitarea Entitatii Contractante oferta tehnica
completa, continand toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini, punctul
8.2 Conditii minime.
Entitatea Contractantă va solicita ofertantului clasat pe locul I in urma aplicarii
criteriului de atribuire sa transmita oferta tehnica completa intr-un termen de 3 zile
de la data solicitarii. Netransmiterea ofertei in termenul solicitat sau transmiterea
unei oferte care nu indeplineste cerintele Caietului de Sarcini conduce la
descalificarea ofertantului.
Entitatea contractanta va relua algoritmul prin solicitarea de prezentare a ofertei
tehnice completa catre ofertantul clasat pe pozitia imediat urmatoare ofertei
descalificate, pana la epuizarea numarului de ofertanti participanti.
¾ Oferta financiara - se va intocmi conform model model propunere
financiara si se va exprima in lei (fara TVA.).
6. Ajustarea preturilor – conform formula de ajustare din draftul de contract
7. Perioada de valabilitate a ofertei:
180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Transmitem in atasament lista anexelor necesare pentru intocmirtea ofertei.
Motivat de faptul ca accesul in spatiile Delgaz-Grid SA poate fi limitat, va rugam sa
transmiteti ofertele exclusiv in format electronic (on-line), pe adresa:
alexandra.cartu@delgaz-grid.ro, cu conditia ca ele sa fie cu nr. de inregistrare,
semnate si stampilate.
Data limita de transmitere a ofertelor: 04.05.2022, orele 16.00.
Va multumim !
Codruta SCHWARTZ

Alexandra CARTU

Director Departament Achizitii Retea
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