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DELGAZ GRID SA

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

Nr: 31760 / 26.03.2020
CERERE DE OFERTA

Departament Achizitii Retea
Birou Achizitii Retea
Electricitate
Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

Irina Calin
T +40 232 40 58 86
F +40 232 40 59 98
irina.calin@delgaz-grid.ro

Stimați Domni/Stimate Doamne,
Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta prestarea
serviciilor si furnizarea produselor (conform tabel) pentru care invităm să
depuneti oferta:

Nr.
crt.

Denumire serviciu / produs

1

Inlocuire on site comutator de ploturi cu
repararea ulterioara a celui existent si
conservarea acestuia intr-un recipient cu
ulei.
Dispozitiv de actionare pentru
Transformatoarele de Putere din Statiile
electrice de transformare de IT/MT

2
3

Regulator Automat de Tensiune pentru
Transformatoarele de Putere din Statiile
electrice de transformare de IT/MT

Cantitate
estimata
( buc)
1

2
2

Termen de
prestare
solicitat

Maximum
60 zile de
la data
primirii
comenzii
de achizitie

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Frank Hajdinjak
Directori Generali
Ferenc Csulak (Dir. 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:
773.257.777,5 RON

In situatia in care nu participati la procedura, am aprecia daca am primi de la dvs. motivele
pentru care va aflati in imposibilitatea depunerii unei oferte.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
 Specificatiile tehnice:
-

ST 203_A2_ Regulator Automat de Tensiune (RAT) pentru transformatoare de putere din
staţiile electrice de transformare IT/MT.
ST 204_A2_ Dispozitiv de acționare pentru comutatorul de reglaj în sarcină.

 Listele cu cantităţi estimate, conform Anexa 1.1 _Lista de operatii si Anexa 1.2_Lista
produse (fisiere excel), atasate la prezenta invitatie;
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 Atribuirea NU se va face pe loturi.
-

Achizitia dispozitivelor se va face impreuna cu serviciul de montaj aferent.
Serviciile solicitate prin prezenta invitatie se vor presta la sediul DELGAZ GRID SA, statia
de 110/20kV Botosani.
Achizitia serviciului de inlocuire on site comutator ploturi este aferenta transformatorului
cu seria 100248/1978, 40 MVA, 110/20kV.

 Criteriul de atribuire aplicat: pretul cel mai scazut.
 Valabilitatea ofertei: 120 zile calendaristice;
 Durata contractului: 6 luni calendaristice, termen calculat de la data semnării contractului de
către ambele părți.
 Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10% din valoarea contractului
fara TVA.
 Termenul de garantie pentru serviciile prestate / produsele furnizate: va fi de minimum 24 luni
de la punerea in functie.
Oferta va cuprinde urmatoarele detalii:
•
•
•

Se va respecta lista operatiilor ce urmeaza a fi prestate pentru acest serviciu si care se regasesc
in Anexa 1.1 _Lista de operatii (fisier excel), atasata prezentei invitatii.
Se va respecta lista de cantitati pentru produsele solicitate, din Anexa 1.2_Lista produse (fiser
excel)., atasata prezentei invitatii.
Valoarea totala a ofertei se va centraliza in Anexa 1.3_Centralizator preturi (fisier excel).,
atasata prezentei invitatii.

Oferta tehnica va contine:
• Propunerea tehnică depusă trebuie să conțină Specificațiile tehnice asumate și semnate
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 Specificaţiile Tehnice:
- ST 203_A2_ Regulator Automat de Tensiune (RAT) pentru transformatoare de putere din
staţiile electrice de transformare IT/MT.
- ST 204_A2_ Dispozitiv de acționare pentru comutatorul de reglaj în sarcină.
• Propunerea tehnica va fi redactata, obligatoriu, în limba română.
• Toate produsele achiziționate trebuie să îndeplinească cerințele generale specificate în
standardele din ANEXA 2_ Caracteristici tehnice, atașată fiecarei Specificatii tehnice, să
aibă o funcționare economică, să poată fi operate în condiții de siguranță și să fie
compatibile cu echipamentele existente în instalațiile Delgaz Grid S.A.
• ANEXA 2_ Caracteristici tehnice, atașată fiecarei Specificatii tehnice se va complete cu
datele ofertate.
• Formular F14 – precizarea producatorului echipamentelor ofertate.
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Oferta economica va contine:
•

Formularele - C1A, C1B si C1C.

•

Fisierul excel – Anexa 1.1., Anexa 1.2, Anexa 1.3

•

Oferta va fi prezentatã atât in format pdf cu numele in clar al reprezentantului legal
si semnatura si stampila societatii, cât si pe suport editabil (excel), acolo unde este
cazul.

Termenul de plata: Ofertantul va preciza termenul de plata odata cu transmiterea
ofertei preliminare, la sectiunea aferenta din cadrul Formularului C1B.
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.
Alta optiune privind termenul de plata decat termenul general propus va fi acceptata doar
cu acordul DELGAZ GRID SA.
•

•
-

Draftul de contract completat OBLIGATORIU cu datele de identificare si însușit de
ofertant prin semnături/declarație de însușire a contractului.
Obiecțiuni la draftul de contract (daca este cazul). Părțile pot pe parcursul atribuirii
contractului sa modifice, de comun acord, clauzele contractuale. În cazul în care, după
stabilirea câștigătorului, Autoritatea Contractanta si câștigătorul nu stabilesc de comun
acord un alt model de contract, acceptat de ambele părți pana la data limita indicata de
Autoritatea Contractanta în comunicarea de atribuire, atunci se va utiliza modelul de
contract propus.

-

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a semna contractul este asimilabil situației
prevăzute la art. 180, alin 1, lit. g) din Legea nr 99/2016. In aceasta situație autoritatea
contractanta va aplica prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr 99/2016.

•

Termenul de prestare ofertat. Termenul de prestare al serviciilor in locatia
specificata trebuie sa fie de maximum 60 zile de la data primirii comenzii de
achizitie.
Valoarea ofertei va fi exprimata in lei (fara TVA) si va include valoarea transportului.

•

• Pretul din propunerea financiara va include valoarea transportului.
Pretul din propunerea financiara se exprima in lei, fara TVA (cu maximum doua
zecimale);
Se solicita detalierea distincta a cheltuielilor de transport (conform formularului de
oferta).
•

Entitatea contractanta, in urma stabilirii ofertei castigatoare, isi rezerva dreptul de a
opta pentru conditiile de prestare pentru care se vor lansa comenzile (FCA / DDP).

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.
Data limită pentru depunerea ofertei 03.04.2020, ora 16:00 exclusiv online / pe e-mail,
avand numar de inregistare, semnata si stampilata.
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-

In atentia: Gabriela Pasarica (gabriela.pasarica@delga-grid.ro) si Irina Elena
Calin (irina.calin@delgaz-grid.ro).

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura ofertele care
nu contin toate informatiile / documentele 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”.
Anexat vă transmitem:
1. Formularele de oferta;
2. Lista de cantitati_propunere financiara;
3. Draftul de contract, termenii generali la contract;
4. Codul de conduita;
5. Informare privind protectia datelor;
6. Specificatiile tehnice:
- ST 203_A2_ Regulator Automat de Tensiune (RAT) pentru transformatoare de putere din
staţiile electrice de transformare IT/MT.
- ST 204_A2_ Dispozitiv de acționare pentru comutatorul de reglaj în sarcină.
7. Formular F14.
Eventualele clarificari va rugam sa le adresati prin e-mail la adresa irina.calin@delgazgrid.ro pana in data de 31.03.2019, orele 16:00.
Va multumim !
Codruta SCHWARTZ
Director Departament Achizitii Retea

Irina Elena CALIN
Responsabil Categorie Regionala

DELGAZ GRID SA

DELGAZ GRID SA
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