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

NR :469/05.01.2021

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:
“Reparatii (R)/Reparatii accidentale (RA) la LEA de medie tensiune, joasa
tensiune si Reparatii (R)/Reparatii accidentale complementare (RACPL) la
posturi de transformare aeriene (PTA), firide, PTCZ, S, M si LES MT/JT, in
instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A , CORE Suceava”– 2 loturi
CPV: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45315500-3 Instalatii de tensiune medie; 45315600-4 Instalaţii de joasă
tensiune; 31681410-0 Materiale electrice (Rev.2)
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
1

2

Denumire LOT
Reparatii (R)/Reparatii accidentale (RA) la LEA de
medie tensiune, joasa tensiune si Reparatii (R)/Reparatii
accidentale complementare (RACPL) la posturi de
transformare aeriene (PTA), firide, PTCZ, S, M si LES MT/JT,
in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A CORE
Suceava – zona Rural+Urban
Reparatii (R)/Reparatii accidentale (RA) la LEA de
medie tensiune, joasa tensiune si Reparatii (R)/Reparatii
accidentale complementare (RACPL) la posturi de transformare
aeriene (PTA), firide, PTCZ, S, M si LES MT/JT, in instalatiile
apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A CORE Suceava – zona
Falticeni

2. Durata contractului: 12 luni, termen calculat de la data semnării
contractului de către ambele părți.
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Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
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

3. Mod prezentare oferta:
Pentru fiecare lot pentru care se va depune oferta, aceasta va 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 12, Opisul ofertei tehnice, atasata
invitatiei;
➢ Oferta financiara, ce va fi exprimata in lei (fara TVA) si va cuprinde
toate documentele mentionate in Anexa 13, opisul ofertei financiare,
atasata invitatiei.
Pentru intocmirea acesteia 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.
4. Criteriul de atribuire aplicat: „cel mai bun raport calitate/cost”, dupa
cum urmeaza:
Nr
crt
1
2
3

1.

Factor de evaluare
P1 = pretul ofertei – anexa A1
P2 = pretul ofertei – anexa A2
P3= termen de executie
Total

Numar puncte
alocate
80
15
5
100

Factorul de evaluare : pretul ofertei – P1
Numar puncte pentru factorul de evaluare “pretul ofertei”= 80 puncte.

Punctajul pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se acorda astfel:
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim
alocat (80 puncte);
b) pentru alt pret ofertat, mai mare decat cel prevazut la lit.a) se acorda
punctajul astfel:
P(n) = (pret minim/pret(n)) x punctajul maxim alocat,
unde: pret(n)=pretul din oferta financiara a ofertantului pentru care se
calculeaza punctajul P(n).
2.

Factorul de evaluare : pretul ofertei – P2
Numar puncte pentru factorul de evaluare “pretul ofertei”= 15 puncte.

Punctajul pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se acorda astfel:
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim
alocat (15 puncte);
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b)

pentru alt pret ofertat, mai mare decat cel prevazut la lit.a) se acorda
punctajul astfel:
P(n) = (pret minim/pret(n)) x punctajul maxim alocat,
unde: pret(n)=pretul din oferta financiara a ofertantului pentru care se
calculeaza punctajul P(n).
3. Factorul de evaluare: termen de executie – P3
Numar puncte pentru factorul de evaluare “termen de executie”= 5
puncte.
Punctajul pentru factorul de evaluare “ termen de executie” se va acorda
astfel:
a) pentru cel mai mic termen de executie ofertat se acorda punctajul maxim
alocat (5 puncte);
b) pentru alt termen de executie ofertat, mai mic decat cel prevazut la lit.a)
se acorda punctajul astfel:
P(n) = (termenul minim de executie/ termenul de executie ofertat(n)) x
punctajul maxim alocat,
unde: termenul de executie ofertat(n)= termenul de executie a ofertantului
pentru care se calculeaza punctajul P(n).
NOTA: Ofertele care au termenul de executie mai mare de “x”ore vor fi
descalificate
Unde “x” ore reprezinta termenul de excutie maxim de referinta/ lot
Ptotal = P1 + P2 + P3

Valoarea ofertei financiare rezulta prin însumarea valorilor totale ale
anexelor, obtinute din tariful unitar pe tipuri de lucrarii/materiale înmultit cu
cantitatile precizate. Cantitatile de lucrari/materiale din anexe s-au specificat
numai pentru calculul valorii totale a ofertei financiare. Tarifele ofertate vor
cuprinde tarifele din timpul programului de lucru, tarifele in afara orelor de
program si a sarbatorilor legale si tarifele pentru lucrarile de reparatii (lucrari
programate).
In tarifele ofertate vor fi incluse : costul materialelor, manopera, cost utilaj,
schele, costurile intocmirii unei documentatii in vederea obtinerii unor avize
pentru executarea lucrarilor (inclusiv plan de situatie), costul masurilor de
securitate si sanatate in munca pe durata procesului de executie a lucrarii,
cheltuieli conexe, cheltuieli indirecte, profit, precum si toate taxele legale,
cheltuielile de transport ale formatiilor de lucru si a materialelor necesare
executarii lucrarilor, de la sediul executantului la lucrare si invers.
Valoarea ofertei va include si cota forfetara (pozitie separata introdusa in
Anexa A2), respectiv suma de 10.000 lei/luna/lot, fixa pe toata perioada
derularii contractului, acordata independent de valoarea si numarul
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interventiilor executate. Plata forfetara va asigura si posibilele costuri ale
executantului, survenite in urma modificarilor activitatilor programate pentru
executarea unor activitati cu caracter urgent.
In situatia in care nu se vor indeplini prevederile referitoare la timpul de la
comunicare si pana la interventia propriu-zisa, volumul de personal necesar
sau alocarea utilajelor necesare, o data de-a lungul unei luni calendaristice,
plata forfetara lunara va fi diminuata cu 30%. Neindeplinirea de doua ori a
acestor prevederi de-a lungul unei luni calendaristice duce la diminuarea cu
60% a platii forfetare pentru luna respectiva.
Neindeplinirea de mai mult de doua ori a prevederilor sus-mentionate duce la
suspendarea platii forfetare pentru luna in curs si permite rezilierea unilaterala
a contractului, la initiativa Beneficiarului.
5. 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
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.

6. Cerinte minime de calificare
-

-
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Executantul va face dovada că deține certificări specifice care atestă
respectarea de către acesta a standardului de asigurare a calității conform
SR EN ISO 9001 sau echivalent si certificări specifice care atestă
respectarea de către acesta a sistemului sau standardului de management
de mediu SR EN ISO 14001 sau echivalent.
Executantul va face dovada detinerii unui atestat ANRE in vigoare tip
C2A sau C2B pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice din
prezentul caiet de sarcini.

-

-

Executantul are posibilitatea de a subcontracta o parte din lucrarile ce
trebuie executate. Sucontractantii vor fi declarati la depunerea ofertelor,
unde se va mentiona ce parti ori elemente ale lucrarilor care vor face
parte din contract urmeaza sa le indeplineasca.
Ofertantul va face dovada ca a derulat contracte de natura si
complexitatea obiectului supus achizitiei (in domeniul energiei electrice
de MT /JT). Se va transmite o lista a lucrarilor similare executate in
ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie.

7. Garanția pentru lucrarile efectuate va fi de 12 luni pentru lucrarile de RA
(reparatii accidentale) si 24 luni pentru lucrarile de R (reparatii).
8. Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10% din
valoarea contractului fara TVA.
9. Perioada de valabilitate a ofertei:
120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
11. Termenul de executie:
Termenul de executie ofertant trebuie sa fie in concordanta cu Anexa cu
timpii de referinta. Ofertele cu timpii ofertati mai mari decat timpii de
referinta vor fi descalificate.
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 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:
• Caiet de Sarcini_2 loturi_nr.98840/15.12.2020
• Anexa furnizori A1
• Anexa furnizori A2
• Anexa furnizori – Centralizator – Anexa A3
• Anexa descriere operatii – Anexa A4
• Anexa timpi maximi referinta si ofertati, de executare a lucrarilor de
RA la LEA MT, JT si PTA – Anexa A5
• Formularul 12 G– Anexa A6
• Anexa - Materialele de uz curent asigurate de executant, a caror
valoare este inclusa in oferta financiara Anexa 7
• Chestionar privind securitatea si sănătatea in muncă, situaţiile de
urgenţă şi protecţia mediului – Anexa A8
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• Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si sanatate in
munca, situatii de urgenta si protectia mediului – Anexa A9
• Informare privind protectia datelor – Anexa 10
• Codul de conduita pentru executant – Anexa 11
• Anexa 12 – Opisul Ofertei Tehnice
• Anexa 13 – Opisul Ofertei Financiare
• Contract de executie lucrari
• Termeni Generali la contract
• 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: 15.01.2021, orele 14.00.

Va multumim !
Elena- Gabriela Pasarica
Sef Birou Achizitii Retea
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Luminita MIHAILESCU
Analist Suport Achizitii

