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

Nr:30005 /20.03.2020

CATRE,
Operatorii economici interesati

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

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

Cerere de oferta
Stimați Domni/Stimate Doamne,
Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta executia si
furnizarea de produse pentru urmatoarea lucrare pentru care vă invităm să
depuneti oferta:
„Furnizare produse si executie lucrare LEA 20 kv Fai-Scanteia - deviere
retea si reglementare amplasament racord 20 kv PTAV 6 Valea Adanca,
Jud. IASI.”
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
➢ Caietul de sarcini nr. 21057/20.02.2020
➢ Listele cu cantităţile de lucrări estimate (se va avea in vedere
completarea anexelor excel),
➢ Oferta trebuie să corespundă cerinţelor din Caietul de Sarcini.
Oferta va contine:
1.Oferta tehnica va fi intocmita in conformitate cu prevederile
din Caietului de Sarcini:
• Ofertantul va da o declaratie pe proprie raspundere precum ca,
indeplineste toate cerintele din Caietul de sarcini solicitate de
achizitor privind conditiile de calificare (acelasi document va fi
completat si de asociat/subcontractant).
Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului – in orice moment al
achizitiei – sa faca dovada ca are toate documentele solicitate. Ofertantul va
transmite achizitorului dovada documentelor solicitate , in termen de 1 zi
lucratoare de la data solicitarii.
• Informatii privind asociatii / subcontractantii (daca e cazul). Se vor
prezenta urmatoarele:
a) lista cuprinzând asociatii / subcontractantii însotita de acordurile de
asociere / subcontractare, care sa cuprinda datele de recunoastere
ale acestora;
1

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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

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

b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le asocieze /
subcontracteze.
Asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate ofertantului principal.
Chestionarul SSM va fi prezentat in mod obligatoriu si de subcontractanti.
In situatia in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta va prezenta
contractele incheiate cu asociatii / subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor
constitui în anexe la contractul de achizitie.
Entitatea contractanta nu permite subcontractarea a mai mult de 25%
din valoarea lotului.
NU se vor accepta subcontractanti pe parcursul procedurii de achizitie
daca acestia nu au fost declarati initial.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura:
Ofertantul care a depus două sau mai multe oferte atât individual cât şi în
comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori
economici;
Ofertantul care a depus ofertă individual / în comun cu alţi operatori
economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
2.Oferta financiara va fi intocmita in conformitate cu prevederile
din Caietului de Sarcini:
• Formularele - C1A, C2A, si anexele la formularul de oferta.
• Pretul:
Preturile vor fi exprimate in RON, si nu cuprind TVA. Pretul pentru
lucrarile executate si materialele achizitionate prin contractant nu se
actualizeaza. Atunci cand nu sunt comandate separat, incercarile si
verificarile executate asupra echipamentelor la care se lucreaza sunt
incluse in tariful operatiei.
• Termenul de plata: Ofertantul va preciza optiunea sa privind
termenul de plata odata cu transmiterea ofertei preliminare, la
sectiunea aferenta din cadrul Formularului C1B.
a) Conform clauzei 3.3.1 din Contract, 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.
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
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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.
• Draftul de contract completat OBLIGATORIU cu datele de
identificare. Draftul de contract trebuie însusit de ofertant prin
semnaturi/declaratie de insusire a contractului;
Obiectiuni la draftul de contract (daca este cazul).
În cazul în care, dupa stabilirea câstigatorului, Entitatea Contractanta si
câstigatorul nu stabilesc de comun acord un alt model de contract, acceptat de
ambele parti pana la data limita indicata de Entitatea Contractanta în
comunicarea de atribuire, atunci se va utiliza modelul de contract atasat
invitatiei. Refuzul ofertantului declarat castigator de a semna contractul este
asimilabil situatiei prevazute la art. 180, alin 1, lit. g) din Legea nr 99/2016.
In aceasta situatie entitatea contractanta va aplica prevederile art. 161 alin.
(2) din HGR 394/2016.
• Propunerea de Grafic de executie a investitiei (pe etape si cu
valori).
• Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de
10% din valoarea contractului fara TVA.
• Garantia lucrarilor – se va tine cont de precizarile din Caietul de
Sarcini.
Termenul de garantie buna executie va fi de cel putin 36 luni de la PIF
pentru lucrările executate, materialele si echipamentele achizitionate de
contractant precum şi pentru lucrările executate de către Contractant asupra
echipamentelor existente in producţie la Achizitor şi a căror
reparametrizare/reconfigurare este necesară pentru atingerea scopului
proiectului. Viciile ascunse rezultate din montajul materialelor /
echipamentelor puse la dispozitie de achizitor sunt in responsabilitatea
contractantului pentru toata durata de viata a acestora.
Oferta financiara va fi prezentatã atât pe suport de hârtie cu semnãturi,
cât si pe suport informatic (editabil excel).
Valabilitatea ofertei: 120 zile calendaristice;
Durata contractului: 12 luni calendaristice, termen calculat de la data
semnarii contractului de catre ambele parti.
Durata de executie propusa: 90 de zile
Alte informatii:
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Atribuirea contractelor se va face pe baza pretului cel mai scazut ofertat, dar
tinand cont si de capacitatea de executie declarata de ofertant la momentul
depunerii ofertelor.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura
ofertele care nu contin toate informatiile / doumentele solicitate prin
Invitatia de participare si / sau Caietul de Sarcini.
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”.
Avand in vedere problemele cu care ne-am confruntat in procesul de analiza a
ofertelor, la intocmirea acestora va recomandam:
1.In vederea elaborarii ofertei financiare se vor lua in calcul cantitatile
din fisierul in format pdf.
2.Toate valorile introduse in calculul ofertei financiare sa nu contina mai
mult de 2 zecimale.
3.Fisierele excel transmise de entitatea contractanta, avand cantitatile de
referinta si modalitatea de calcul conform cerintelor din Caietul de sarcini, sa
nu fie editate / reeditate.
4.Recomandam operatorilor economici sa verifice daca toate calculele au
fost facute corect.
Alte informatii/documente utile in pregatirea ofertei le regatiti in
documentele atasate prezentei invitatii:
Anexa 1 Formular Oferta
Anexa 2 Proiect tehnic
Anexa 3 Chestionar privind securitatea și sănătatea în muncă, situaţiile de
urgenţă şi protecţia mediului
Anexa 4 Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si sanatate in
munca, situatii de urgenta si protectia mediului
Anexa 5 Anexe SSM, SU si PM
Anexa 6 SOT 023 - “Soluție tehnică ghid privind completarea lucrărilor de
investiții pentru respectarea numărului de întreruperi planificate conform
ordinului ANRE 11/2016” elaborată de Delgaz Grid
Anexa 7 Anexă Informarea privind protecția datelor
Anexa 8 Formular 12 G
Anexa 9 Model propunere tehnica
Anexa 10 Model grafic de realizare a investitiei
Anexa 11 Specificatii tehnice
Anexele 12- 1 și 2 GIS
Anexa 13 Caiet de sarcini,
Anexa 14 Draftul de contract + Anexele (Termeni generali, Cod Conduita),
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Avand in vedere situatia actuala, cu privire la adoptarea unor masuri /restrictii
in vederea prevenirii infectarii cu COVID-19, va informam ca depunerea
ofertelor pentru prezenta procedura se va face exclusiv online / pe e-mail.
Data limită pentru depunerea ofertei este 27.03.2020, pana in ora 16.00,
pe e-mail la adresa: camelia-oana.iosif@delgaz-grid.ro.
In situatia in care ofertele vor fi transmise in alt mod decat cel solicitat va
informam ca acestea nu vor putea fi luate in considerare.
Va informam că 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.

Va multumim !
Gabriela PASARICA

Oana IOSIF

Sef Birou Achizitii Retea

Analist Suport Achizitii

ELENA
GABRIELA
PASARICA
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