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

CATRE,
Operatorii economici interesaţi

Delgaz Grid SA
Departament
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
www.delgaz.ro
Mihaela Adriana Pop

Ref: Invitaţie depunere ofertă

T +40-749 282 303
Mihaelaadriana.pop.external@delgazgrid.ro

Stimați domni/stimate doamne,
Vă invităm să depuneţi oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect:
Servicii de „Cadastru și topografie” aferente imobilelor aflate în
proprietatea Delgaz Grid S.A.

1. Principalele date ale achiziției:
Serviciile de cadastru solicitate sunt:
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necesare inscrierii dezlipirii unui imobil;
necesare inscrierii alipirii a două sau mai multe imobile cu limite
comune;
necesare inscrierii unei construcţii definitive pe un teren înscris în
sistemul integrat de cadastru şi cartea funciară;
necesare inscrierii unei construcţii definitive pe un teren neînscris în
sistemul integrat de cadastru şi cartea funciară;
necesare înscrierii unui teren liber în sistemul integrat de cadastru şi
cartea funciară;
necesare înscrierii modificării limitei de proprietate;
necesare înscrierii modificării suprafeţei imobilului;
pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (servituţi
etc.);
necesare identificării unui imobil în vederea promovării unei acţiuni în
instanţă;
ridicări topografice;
apartamentări;
efectuare relevee;
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-

necesare obţinerii autorizaţiei de construire/demolare.

Serviciile menţionate mai sus sunt necesare pentru obiectivele Delgaz Grid SA
– aflate în cele 21 judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui,
Maramureş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Satu-Mare, Sălaj, Alba, Harghita,
Mureş, Sibiu, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Vrancea.
Mod abordare: Contract cu durata de 36 luni.
Documentele vor fi redactate in limba română.
Preţurile vor fi exprimate în lei şi nu cuprind TVA.
Termene de plata:

45 days EOM
net,
*EOM=End
of Month

15 days EOM
- 2% cash
discount
*EOM=End
of Month

15 days - 3%
cash discount
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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 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.
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.
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.

2. Cerințe privind situația ofertantului și criterii de excludere:
În situația în care ați 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 platformă online denumită
Synertrade.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe
specifice:
-

Caiet de sarcini;
Prestatorul trebuie:
- să acopere toate judeţele menţionate, unde se află obiectivele Delgaz
Grid;
- să aibă cifra de afaceri mai mare de 1.000.000 lei pe fiecare din ultimii
trei ani;
- să prezinte cel puţin 2 recomandări de lucrări executate în cadrul
contractelor a căror valoare cumulată să fie de cel puţin 500.000 lei.

3. Oferta va conţine:
-
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Oferta tehnică - lista tuturor documentaţiilor cadastrale solicitate a fi
executate în conformitate cu prezentul caiet de sarcini şi durata de
execuţie a fiecărei documentaţii enumerate la lit. a).
Oferta financiară - Preţul unei documentaţii va include toate costurile
Ofertantului (directe şi indirecte) legate de executarea acesteia, si nume:
a) activitatea de informare, documentare, pregătire şi culegere a datelor,
inclusiv compararea coordonatelor punctelor şi planurilor necesare
întocmirii lucrării;
b) realizarea şi, după caz, verificarea lucrării;
c) colaţionarea, multiplicarea şi pregătirea dosarelor lucrării;
d) executarea sau actualizarea releveelor construcţiilor;
e) cheltuieli cu transportul şi cazarea, atunci când este cazul;
Oferta financiara va fi întocmită pe cele trei faze de execuţie – prevăzute
în caietul de sarcini, pentru fiecare categorie de lucrare.

-

Draftul de contract, clauzele generale, codul de conduită, informarea
privind protecţia datelor şi caietul de sarcini – însuşite prin semnatură
şi ştampilă de către ofertant. În cazul în care sunt obiecţiuni la contract,
acestea se vor preciza într-o adresă separată.

4. Paşi de derulare a procedurii:
-

Solicitări de clarificare a documentaţiei;

-

Trimiterea ofertelor, termenul limită este: 28.01.2022, ora 12:00, 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, în vederea clarificării tuturor
aspectelor tehnice/financiare/juridice;
Transmiterea comunicărilor finale şi încheierea/semnarea contractului;

-

Entitatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge din procedură operatorii
economici care nu respectă criteriile de calificare precum şi ofertele care nu
respectă cerinţele solicitate prin invitaţia de participare şi documentaţia ataşată.
Transmitem în ataşament :
- Caiet de sarcini, Draft contract, clauze generale, cod conduită, informarea
privind protecţia datelor.
Va mulţumim!
Cu respect,
MIHAELAADRIANA
POP

Andrei Mihaly

Mihaela Pop

Sef Birou Achiziţii Administrative

Analist Suport Achiziţii
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