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

NR :42127/20.05.2020

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

CATRE,
Operatorii economici interesati
Cerere de oferta

Luminita Mihailescu
T +40-756-196544
F +40-232-405447
Luminita.mihailescu@delgazgrid.ro

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 IT (inalta tensiune) , MT (medie tensiune) ale DELGAZ-GRID CORE Suceava” – 3 loturi
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:
Nr.
LOT

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch

Denumire LOT
Lucrari de realizare culoare de trecere a liniilor electrice aeriene de
110 kV (liniile sunt nominalizate in anexa 1) si de MT (liniile sunt
nominalizate in anexa 2) amplasate in zona Suceava urban – rural si Falticeni, jud Suceava
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Lucrari de realizare culoare de trecere a liniilor electrice aeriene de
110 kV (liniile sunt nominalizate in anexa 3) si de MT (liniile sunt
nominalizate in anexa 4) amplasate in zona Radauti, Vicov, Solca
si Siret, jud Suceava
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Lucrari de realizare culoare de trecere a liniilor electrice aeriene de
110 kV (liniile sunt nominalizate in anexa 5) si de MT (liniile sunt
nominalizate in anexa 6) amplasate in zona C. Lung, Gura Humorului, Vatra Dornei si Brosteni, jud Suceava
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2. Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut.
3. Termenul de plata propus:
a) Conform clauzei 2.3.1 din Contract, termenul general de plata propus este
de 45 de zile. Partile convin de comun acord ca data scadentei facturii este
1

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.
b) In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15
zile, 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.
c) In cazul in care Furnizorul 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.

4. Durata contractului: 36 luni, termen calculat de la data semnării
contractului de către ambele părți.
5. Mod prezentare oferta:
Pentru fiecare lot pentru care se va depune oferta, aceasta la contine:
➢ Oferta tehnica, ce se va intocmi in conformitate cu prevederile din
Caietul de sarcini, impreuna cu Anexele aferente si va contine toate
documentele mentionate in Anexa 17, Opisul ofertei tehnice, atasata
invitatiei;
➢ Oferta financiara, ce va fi exprimata in lei (fara TVA) si va cuprinde
toate documentele mentionate in Anexa 18, opisul ofertei financiare,
atasata invitatiei.
Pentru intocmirea acestora va recomandam:
1. Toate valorile introduse in calculul ofertei financiare sa nu contina mai
mult de 2 zecimale.
2. Verificati daca toate calculele au fost facute corect.
6. Cerinte minime de calificare
-
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Executantul va face dovada detinerii unui Certificat de Atestare
Exploatare Forestiera emis de Ministerul Apelor si Padurilor (valabil la
data prezentarii) sau document simlar/echivalent emis în tara de
rezidenta, recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în
cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici straini.

Prezentarea Certificatului de Atestare Exploatare Forestiera este
obligatorie pentru lucrarile in fondul forestier, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 46/2008.
-

Ofertantul va face dovada ca a derulat contracte de natura si
complexitatea obiectului supus achizitiei (defrisare si intretinere culoare).
Se va transmite o lista a lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani, liste
ce vor fi insotite de contracte si dovada indeplinirii acestora.

-

Contractantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management
calitate-mediu.
Entitatea contractantă va accepta orice probe sau dovezi prezentate de
operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile
prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii si
al protecţiei mediului, echivalent cu cel solicitat de entitatea
contractantă.
Dovezile echivalente acceptate pot fi: declarația pe propria
răspundere care atestă că organizația a implementat un sistem de
management al calității/de mediu, însoțită de dovada achiziționării pe
cale legală a standardelor, dovada instruirii personalului propriu ca
specialist și auditori pentru sistemul de management respectiv (cel
puțin 2 auditori) și un raport de audit intern pentru ultimul an.

7. Ajustarea preturilor.
In primele 12 luni calculat de la data semnarii Contractului, preturile unitare
din oferta vor ramane ferme si fixe.
Dupa primele 12 luni, ajustarea preturilor se va putea face anual, la data
calendaristica egala (ca luna) cu data la care a avut loc semnarea contractului
(exemplu: daca semnarea contractului ar avea loc in luna iulie 2020, ajustarea
preturilor se va face anual, incepand cu anul 2021, in luna iulie a fiecarui an).
Ajustarea preturilor se poate face la solicitarea oricareia dintre parti.
Indicii care se vor utiliza in formula de ajustare a pretului sunt:
- salariului minim pe economie - ajustarea se va face in cazul unei variatii a
acestuia ≥ + / - 5% fata de salariul minim pe economie din anul anterior
(sursa informatiilor pentru acest indice este ultimul HG emis si publicat de
Guvernul Romaniei inainte de incheiere contractului subsecvent);
- rata inflatiei publicata pe site-ul Institutului National de Statistica:
www.insse.ro.
Pretul unitar ofertat va fi explicitat astfel:
P = manopera + materiale + utilaj + transport + alte cheltuieli (cheltuieli
indirecte, profit, etc).
Ajustarea preturilor se va face folosind formula:
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P actualizat= (manopera x Smin nou/Smin vechi) + [(materiale + utilaj+
transport) x rata inflatiei pentru anul anterior] + alte cheltuieli, unde:
Smin vechi - salar minim pe economie la data intocmirii ofertei pentru
incheierea contractului;
Smin nou - salar minim pe economie la data la care se va demara procesul de
ajustare a preturilor.
Pretul actualizat devine noul pret al contractului.
8. Garanția pentru lucrarile efectuate este de 12 luni de la receptia lucrarii.
9. Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10% din
valoarea contractului fara TVA.
10. Perioada de valabilitate a ofertei:
120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
11. Termenul de executie:
Termenul de executie al lucrarii/linie va fi agreat cu beneficiarul si va fi in
functie de lungimea liniei si gradul de acoperire cu vegetatie, dar nu va depasi
30 zile de la lansarea comenzii de aprovizionare.
12.Alte informatii:
- Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura
ofertele care nu contin toate informatiile / documentele solictate prin Invitatia
de participare si / sau documentatia atasata.
- Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a derula negocieri doar cu
primele 3 oferte clasate rezultate in urma intocmirii clasamentului pe baza
criteriului „pretul cel mai scazut”.
- Entitatea contractanta isi rezerva dreptul ca, in cazul in care nu veti raspunde
invitatiei noastre si nu veti comunica motivele neparticiparii, vom considera
ca nu sunteti interesat in a avea o relatie de business cu compania noastra, caz
in care nu veti mai fi invitat la procedurile interne pe care le vom initia.

Transmitem in atasament:
• Anexa: 1-6 Lista volumelor de lucrari -LEA 110 kV si LEA MT in
care trebuie realizate si intretinute culoare de trecere;
• Anexa 7- Lista cu tarife ofertate pentru realizate si intretinute culoare
de trecere;
• Anexa 8 – Procesul verbal de predare catre proprietar a materialului
lemnos, , a crengilor si vegetatiei taiate din culoarele LEA;
• Anexa 9 - Proces verbal de receptie pe fiecare LEA;
• Anexa 10- Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si
sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia mediului
• Anexa 11 – Nota de constatare neconformitati;
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• Anexa 12- Proces verbal predare-primire a traseelor LEA de 110 kV si
de medie tensiune pentru realizare si intretinere culoare;
• Anexa 13- Chestionar privind securitatea si sănătatea in muncă,
situaţiile de urgenţă şi protecţia mediului;
• Anexa 14 – Protocolul de colaborare incheiat intre DELGAZ GRID si
ROMSILVA.
• Anexa 15 – Lista dotarilor minimale
• Anexa 16 – Formular 12G - Lista personalului de executie si auxiliar
• Formular 1 –Lista LEA 110 kV si Lista LEA de MT in care se vor
realiza culoare de trecere (se intocmeste de executant in prima luna a
fiecarui semestru din primul an);
• Formular 2 - Lista LEA 110 kV si Lista LEA de MT in care se va
efectua intretinere culoare (se intocmeste de executantin prima luna a
fiecarui semestru);
• Protocol colaborare Delgaz Grid Anexa privind Masurile tehnice si
organizatorice pentru cerintele de Securitate Nivel ridicat Acord de
Protectia Datelor privind prelucrarea Datelor conform art.28 GDPR
• Anexa 17 – Opisul Ofertei Tehnice
• Anexa 18 – Opisul Ofertei Financiare
• Contract de executie lucrari
• Termeni Generali la contract
• Codul de conduita pentru executant
• Formulare oferta financiara

Motivat de faptul ca accesul in spatiile Delgaz-Grid SA poate fi limitat, va
rugam sa transmiteti ofertele exclusiv in format electrionic, pe adresa:
luminita.mihailescu@delgaz-grid.ro cu conditia ca ele sa fie cu nr. de
inregistrare, semnate si stampilate.
Data limita de transmitere a ofertelor: 03.06.2020, orele 14.00.

Va multumim !
Elena- Gabriela Pasarica
Sef Birou Achizitii Retea

Luminita MIHAILESCU
Analist Suport Achizitii
signed by
Luminita Digitally
Luminita Mihailescu
2020.05.20
Mihailescu Date:
15:52:50 +03'00'
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