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Stimați domni/stimate doamne,
Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect
“Servicii profesionale pentru proiectul Optimizare costuri
locale/Licitații competitive” conform prezentei invitații:
1. Principalele date ale achiziției:
Beneficiar: Delgaz Grid SA, cu sediul in Tg. Mures, Bulevardul Pandurilor,
Nr. 42
Obiectul contractului: Prestarea de servicii profesionale pentru proiectul
Optimizare costuri locale/Licitații competitive:
- consultanță pentru eficiența operațională, optimizare și reconfigurare
procese și proceduri interne
- asigurarea guvernanței în implementarea proiectului
- suport pentru integrarea inițiativelor strategice în proiectul Optimizare
costuri locale/Licitații competitive
- suport pentru implementarea unui sistem de îndeplinire a condițiilor de
piață concurențiala pentru investițiile IT în Delgaz. Acest sistem va asigura
alinierea la condițiile impuse prin legislația în vigoare aplicabilă operatorilor
de distribuție de gaz și electricitate
Contractul se va incheia pe o perioada de 3 luni.
Documentele vor fi redactate în limba română sau engleza.
Ofertele vor fi prezentat în EUR.
Termene de plată agreate DELGAZ-GRID: 45 EOM zile de la receptia
serviciilor si primirea facturii corecte.
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Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
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 şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

Criteriul de atribuire aplicat: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic.
Factorii de evaluare considerati pentru delimitarea ofertelor sunt:
Criteriu
Pondere
Pretul ofertei
50 puncte
Experienta similara
15 puncte
Proiecte anterioare desfasurate in 10 puncte
grupul E.ON
Evaluare plan de actiune
25 puncte
Modul de calcul al punctajului:
1.1. Pentru factorul Pretul ofertei punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional,
astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Prețul ofertat va fi exprimat în lei si fără TVA.
Se va considera suma dintre Preț/ zi (8 ore)/ lucrător specializat.
1.2. Pentru factorul Experienta similara (15 puncte) punctajul se acorda
astfel:
Nu se acorda punctaj in situatia in care ofertantul nu are experienta similara
in domeniul energetic.
În situația in care, ofertantul prezinta documente care sa ateste desfasurarea
de proiecte similare, comisia de evalaure va acorda un punctaj intre 1- 15
puncte in functie de compelxitate si numarul de proiecte prezentate.
1.3. Pentru factorul Proiecte anterioare desfasurate in grupul E.ON
(10 puncte) punctajul se acorda astfel:
Nu se acorda punctaj in situatia in care ofertantul nu are/ nu a avut proiecte
similare in cadrul grupului E.ON
În situația in care, ofertantul a mai realizat proiecte similare in cadrul grupului
E.ON in ultimii 3 ani, se acorda 10 puncte.
1.4. Pentru factorul Plan de actiune (25 puncte) punctajul se acorda
astfel:
Comisia va acorda puncte intre 0-15 pentru modul in care ofertantul va
prezenta abordarea sa pentru urmatoarele:
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- optimizare și reconfigurare procese și proceduri interne (0-5 puncte);
- asigurarea guvernanței în implementarea proiectului (0-5 puncte);
- suport pentru integrarea inițiativelor strategice în proiectul Optimizare
costuri locale/Licitații competitive (0-5 puncte).
Comisia va acorda puncte intre 0-10 pentru modul in care ofertantul va
prezenta abordarea sa pentru urmatoarele:
- suport pentru implementarea unui sistem de îndeplinire a condițiilor de piață
concurențiala pentru investițiile IT în Delgaz. Acest sistem va asigura
alinierea la condițiile impuse prin legislația în vigoare aplicabilă operatorilor
de distribuție de gaz și electricitate
2. Oferta tehnica si financiara:
Ofertantul își va formula oferta conform cerintelor de mai sus astfel:
Referitor la puntul 1.1 se va prezenta un pret/consultant/zi, nr de consultanti,
nr de zile.
Referitor la Cerinta 1.2 si 1.3 se va prezenta o lista cu proiecte similare,
impreuna cu referinte/recomandari (informatiile vor fi preznetate sub forma
tabelara incluzand valori/durata proiect/scurta descriere). De asemenea va fi
prezentat CV-ul consultantilor.
Referitor la cerinta 1.4 ofertantul va furniza pe scurt planul de actiune
conform descrierii de mai sus.
3. Principalele etape ale achiziției:
Solicitări de clarificare a documentatiei din partea ofertanților 09.02.2022
ora 12.00;
Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 11.02.2022, ora 10:00, prin
email la andrei.mihaly@delgaz-grid.ro
Analiza și clarificarea ofertelor;
Derularea unei runde de negociere, în vederea clarificării tuturor aspectelor
tehnice/financiare/juridice;
Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea contractului cu
ofertantul clasat pe locul 1;
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Entitatea contractanta își rezervă dreptul de a respinge din procedură
operatorii economici care nu respectă criteriile de calificare precum și
ofertele care nu respectă cerințele solicitate prin invitația de participare și
documentatia atasata.
Cu stimă,

Andrei Mihaly
Sef Birou Achizitii Administrative
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