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

NR : 85813/26.10.2020

DELGAZ GRID SA
Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

CATRE,
Operatorii economici interesati
Cerere de oferta

Oana Iosif
T +40-752-316185
F +40-232-405447
Camelia-oana.iosif@delgazgrid.ro

Stimați Domni/Stimate Doamne,
Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta 2 bucati terminal numeric
pentru care va invităm să depuneti oferta:
TERMINAL NUMERIC PENTRU PROTECTIE DE BAZA PENTRU
TRANSFORMATOR 110Kv/MT
Cod CPV:31681410-0-Materiale electrice (Rev.2.)
Cantitate solicitata -2 buc
Achizitia se va finaliza cu o comada SAP.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Termenul de livrare propus de la primirea comenzii de aprovizionare este de: 30 zile.
Termen de garantie minima acceptata de beneficiar este conform Specificatiei
Tehnice ST_076_A4.
A. Oferta tehnica:
Propunerea tehnică, trebuie să conțină Specificația tehnica asumata și semnata pe
fiecare pagina de către furnizor, insa in Anexa 2 se vor completa acele puncte care
fac referire doar la releul pentru protectia de baza.
Mentionam ca nu dorim ca releul sa indeplineasca si functia de reglaj automat al
tensiunii, asa cum este mentionat in Anexa 2 a ST_076_A4.
În cazul neîndeplinirii unor performanțe sau cerințe solicitate, ofertantul va indica
clar acest aspect.
Propunerea tehnică se va întocmi în baza informaţiilor din Specificaţia
Tehnica(ST) si se vor prezenta toate documentele solicitate la cap 3.1 din ST
„Documentatii depuse la faza de ofertare”.
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B. Oferta financiara va conține:
 Formularele - C1A (formularul de oferta), C1B(centralizatorul ofertei),
Structura de pret;
 Oferta va fi prezentatã atât pe suport de hârtie cu numele in clar al
reprezentantului legal si semnatura si stampila societatii, cât si pe suport
informatic.
 Valoarea ofertei va include toate cheltuielile franco-depozite DELGAZ
GRID

SA

si

cheltuielile

cu

serviciile

de

montare

relee/parametrizare/integrare in SCADA.
 Pretul din propunerea financiara va include valoarea transportului,
precum si toate taxele legale si alte cheltuieli si comisioane, care vor fi
angajate de catre furnizor.
-

Pretul din propunerea financiara se exprima in lei, fara TVA (cu maximum

doua zecimale).
-

Se solicita precizarea denumirii producatorului pentru produsul ofertat

(formular F14)
-

Se solicita detalierea distincta a cheltuielilor de transport.

-

Se solicita detalierea distincta a cheltuielilor cu serviciile de montare

relee/parametrizare /integrare in SCADA.
-

Ofertele vor fi evaluate in functie de preturile in conditii DDP, fara TVA.

-

Termen de livrare ofertat;

-

Termen de garantie ofertat;
 Perioada de valabilitate a ofertei: 120 zile de la data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor.
 Formular F14 – precizarea producatorului echipamentului ofertat.

Termenul de plata propus:
 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.
Sau
 Termenul de plata este de 15 zile, cu discount 2%. Partile convin de comun
acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii
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urmatoare implinirii termenului 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 de plata.
Sau
 Termenul de plata este de 15 zile, de la data emiterii facturii, cu discount 3%.
Ofertantul va preciza termenul de plata odata cu transmiterea ofertei
preliminare, la sectiunea aferenta din cadrul Formularului C1B.
Alte informatii:
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura ofertele care nu
contin toate informatiile / doumentele solicitate prin Invitatia de participare .
In situatia in care nu se asigura nivelul de competitivitate (minimum trei oferte
depuse), entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a relua cererea de oferta.
Data limită pentru depunerea ofertei 03.11.2020 orele 16:00, pe adresa de email:
camelia-oana.iosif@delgaz-grid.ro (oferta scanata, semnata si format editabil)
însoțita de scrisoare de înaintare.
In cadrul adresei de inaintare se va mentiona:
-

Denumirea Societatii;

-

Denumirea procedurii pe care se oferteaza;

-

Mentiunea „A nu se deschide inainte de (data limita de depunere a ofertei)”

Transmitem în ataşament:
Anexa 1 - Formulare Oferta materiale C1A si C1B
Anexa 2 – Formular F14_Tabel detalii producator.
Anexa 3 – Specificatia Tehnica
Va multumim !

Elena – Gabriela Pasarica
Sef Birou Achizitii Retea
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Oana IOSIF
Analist Suport Achizitii

