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Delgaz Grid SA

Nr

68573/21.08.2020
CERERE DE OFERTA

Departament Achizitii Retea Birou
Achizitii Retea Electricitate
Petru Movila, nr. 38 700014,
Iasi
www.delgaz.ro
Loredana Temneanu
T +23240534, 0731199656
loredana.temneanu@delgazgrid.ro
Abreviere: ARE

Stimați Domni/Stimate Doamne,
Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta urmatoarele produse
necesare racordarii cablurilor la celulele de 6kV din statia 110/20/6kV Delgaz,
pentru care invităm să depuneti oferta:
Cutii terminale tip conectori tip PFISTERER sau echivalent pentru racordarea
cablurilor la celulele de 6kV din statia 110/20/6kV
Cod CPV (44322000-3) Accesorii cabluri

Detalii produse:
Celulele 6kV sunt de tip ABB 1VBG07031637/2005 echipate cu intrerupator tip
ABB 1VBV07031637/ VD4X 2412-31 /2005, avand in partea din spate imbinari
conectabile ce permit racordarea cablurilor prin intermediul conectorilor.
Cablurile ce racordeaza celulele sunt de sectiuni diferite, ca urmare se solicita
urmatoarele tipuri de conectori:
- 1 set (3buc.) pentru sectiunea de 150mm²
- 2 set (6buc.) pentru sectiunea de 185mm²
- 2 set (6buc.) pentru sectiunea de 240mm²
- 1 set (3buc.) pentru sectiunea de 300mm²
- 1 set (3buc.) pentru sectiunea de 500mm²
Cantitate solicitata– 21 buc
Achizitia se va finaliza cu o comanda SAP.

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;
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Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
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:

DocuSign Envelope ID: EA28F190-CDA3-41B5-AB1F-C813CE4DCDEE

x

Termenul de livrare propus de la primirea comenzii de aprovizionare, este
de- 30 de zile;

x

Perioada de garanție minimă acceptată de beneficiar este conform
Specificatie Tehnica ST 68

x
-

Prețul pentru produsele achiziționate nu se ajusteaza .

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.
Ofertantul va preciza termenul de plata odata cu transmiterea ofertei
preliminare, la sectiunea aferenta din cadrul Formularului C1B.

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 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.

-

Termenul de plata este de 15 zile, de la data emiterii facturii, cu
discount 3%.

Sau

A. Oferta financiara va conține:
¾ Formularele - C1A (formularul de oferta), C1B(centralizatorul ofertei),
Structura de pret;
¾ 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.
¾ Valoarea ofertei va include toate cheltuielile franco-depozite DELGAZ GRID
SA.
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¾ 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 pentru indeplinirea contractului.
- 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, pentru
fiecare reper ofertat.
- Ofertele vor fi evaluate in functie de preturile in conditii DDP, fara
TVA.
- Termen de livrare;
- Termen de garantie
¾ Perioada de valabilitate a ofertei: 120 zile de la data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor.
¾ Formular F14 – precizarea producatorului echipamentelor ofertate.
B. Oferta tehnica:
Propunerea tehnică, trebuie să conțină Specificația tehnica asumata și semnata pe
fiecare pagina de către furnizor. 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”.
Alte informatii:
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura ofertele
care nu contin toate informatiile / doumentele solicitate prin Invitatia de
participare .
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”.
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.
26.08.2020
Data limită pentru depunerea ofertei _____, orele 16:00, e-mail (oferta scanata,
semnata si format editabil) însoțita de scrisoare de înaintare.
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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)”

In atentia: Loredana Temneanu
Transmitem în ataşament:
Anexa 1 - Formulare Oferta materiale C1A si C1B
Anexa 2 – Formular F14_Tabel detalii producator.
Anexa 3 – Imagini produs

Eventualele clarificari va rugam sa le adresati prin e-mail la adresa
25.08.2020, 10.00
loredana.temneanu@delgaz-grid.ro pana in data de ___________.

Va multumim !
Gabriela Pasarica

Loredana Temneanu

Sef Birou Achizitii Retea

Resp. categ. globala
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