Delgaz Grid SA

CATRE,
Operatorii economici interesati

Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

Ref: Invitatie depunere oferta
Nr. 4524/20.01.2021

Ovidiu Capatana
T +40-232-405611
F +40-232-405609
ovidiu.capatan@delgaz-grid.ro
Datele noastre de identificare:
EA-MB-Mu

Stima܊i domni/stimate doamne,

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziĠia având ca obiect:
1. Lot I – Servicii de mentenanta scule electrice de mana – Regiunea
Nord, Sud, Vest
2. Lot II – Servicii de mentenanta scule electrice de mana – Regiunea Est
1. Principalele date ale achizi܊iei:
Contractul se va incheia pe o perioada de 24 luni.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere:
- Caietul de sarcini.
- Anexa 5 si Anexa 5A - Lista echipamentelor si a operatiilor aferente
contractelor
2. Cerinte privind situa܊ia ofertantului ܈i criterii de excludere:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3
ani pentru contracte de valori similare ܈i procesul de calificare este încă valabil
nu va fi efectuată o nouă calificare.
În orice alta situa܊ie ve܊i primi informa܊ii suplimentare pentru calificarea dvs ca
܈i furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade.

3. Oferta va contine:

1

Oferta tehnica;
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Manfred Paasch
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•
Declaratie pe propria raspundere ca are capacitatea tehnica si
organizatorica pentru prestarea intregului volum de servicii de mentenanta ofertat
pe durata derularii contractului;
• Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele,
echipamentul tehnic, mijloacele de transport, depozite si alte mijloace fixe pe care
candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
• Declaratie pe proprie raspundere ca este dotat cu prescriptii, instrucĠiuni
si fise tehnologice necesare prestarii serviciilor;
• Fisa de informatii privind experienta similara: se solicită prezentarea in
copie cel puĠin a unui contract, cumul de contract / comenzi onorate, incheiate úi
îndeplinite în ultimii 3 ani de natura si complexitatea serviciilor ofertate.
• Recomandări din partea altor beneficiari / clienĠi;
• Copii dupa certificatul SREN ISO 9001/2001 in vigoare sau echivalent.

-

Oferta financiara;

-se intocmeste pe modelul anexei nr.5 – Lista echipamentelor si a
operatiilor aferente contractelor de ”Servicii de mentenanta scule electrice de
mana” luandu-se in calcul cantitate estimata a operatiilor pentru fiecare regiune,
detaliata in anexa.
-va fi prezentata atat pe suport de hartie cu semnaturi, cat si pe suport
informatic.
-nu se accepta sub nici o forma depunerea de oferte partiale pe lot.

-

Draftul de contract, cod de conduita – insusite prin semnatura si
stampila de catre ofertant. In cazul in care sunt obiectiuni la contract,
acestea se vor preciza intr-o adresa separata.

Propunerea financiara va include toate cheltuielile necesare îndeplinirii contractului.
4. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 29.01.2021, prin email la
ovidiu.capatana@delgaz-grid.ro;
- Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu furnizorii –
Synertrade;
- Analiza ܈i clarificarea ofertelor;
- Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor aspectelor
tehnice/financiare;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea;
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Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura operatorii
economici care nu respecta criteriile de calificare precum si ofertele care nu respecta
cerintele solicitate prin invitatia de participare si documentatia atasata.
Transmitem în ataúament :
- Caietul de Sarcini, Anexa 1 la CS = Nota de chemare, Anexa 2 la CS = Nota
de constatare, Anexa 3 la CS = Locatiile echipamentelor pe regiuni, Anexa 5 si
5A la CS = Lista echipamentelor si a operatiilor aferente contractelor, Draftul de
contract, cod conduita.

Va multumim !

Cu stima,
Andrei Mihaly

Ovidiu Capatana

Sef Birou Achizitii Administrative

Responsabil Categorie Regionala
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