Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

CATRE,
Operatorii economici interesati
Ref: Invitatie depunere oferta

Delgaz Grid SA
Departament
Bd. Pandurilor 42,
540554
Târgu
www.delgaz.ro

et. 4
Mureş

Mihaela Adriana Pop
T
+40-748
282
303
mihaela.popl@delgaz-grid.ro

Stimați domni/stimate doamne,

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect:
Elaborarea documetatiei de proiectare PTh+CS+DTAC, furnizare
produse si executie lucrari
Lot 13 - Extindere retele electrice loc Bals, zona DS 712, com Bals, jud.
Iasi.
Lot 14 - Extindere retele electrice loc Boureni, zona DS 1013, com. Bals,
jud. Iasi.
Lot 15 - Extindere retele electrice in Localitatea Dancu, comuna Holboca,
str. Diminetii, jud. Iasi.
Lot 16 - Extindere retele electrice loc. Dodesti, str. Bisericii, zona Intrare
in sat, jud Vaslui.
Lot 17 - Extindere retele electrice loc. Dodesti, str. Valea Oanei, jud.
Vaslui.

1. Principalele date ale achiziției:
Contractul se va incheia pe o perioada de 12 luni.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: pretul cel mai scazut.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
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Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali
Cristian Secoșan (Director General)
Ferenc Csulak (Adj.)
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
778.208.685 lei din care
777.168.994,25 lei vărsat

- Prevederile Caietului de sarcini;
- Lista cu cantităţile de lucrări si materiale;
- Atribuirea contractelor se va face pe loturi, ofertantul avand dreptul de
a depune oferta pe unul sau mai multe loturi.
- Durata de executie: conform precizari Caiet de Sarcini
- Valabilitatea ofertei: 90 zile calendaristice.
- Perioada medie de remediere a defectelor: 3 zile calendaristice.
- Atribuirea contractului se va face pe baza pretului cel mai scazut
ofertat.
- Garantia de buna executie la lucrari: va fi de minim 24 luni pentru
lucrările executate si materialele achiziţionate de contractant si viciile
ascunse rezultate din montajul materialelor/echipamentelor puse la
dispoziţie de beneficiar.
- Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10%
din valoarea contractului fara TVA.
2. Oferta tehnică va contine:
- Ofertantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management calitatemediu-sanatate si securitate ocupationala a organizatiei si sa detina
certificatele ( echivalente) ISO 9001 in vigoare;
- Ofertantul va transmite copie dupa Atestatul ANRE in vigoare tip C1A
si C2A pentru prestarea serviciului in instalatiile electrice din caiet de
sarcini.
- Ofertantul va da o declaratie care contine informatii privind dotarile
specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte
mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru
indeplinirea contractului
- Ofertantul va face dovada ca a derulat contracte de executie de natura si
complexitatea obiectului supus achizitiei
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- Ofertantul va completa Formularul 12 G – Structura minima a
personalului;
- Oferta tehnica va cuprinde memoriul tehnic in care ofertantul va face
precizari privind indeplinirea tuturor cerintelor mentionate in prezentul caiet
de sarcini.
- Ofertantul va da o declaratie pe proprie raspundere ca are capacitatea
tehnica si organizatorica de a presta intregul volum de lucrari, (capacitate
dovedita prin personal propriu, contracte de asociere, sustinere, etc)
- Declaratie care contine informatii privind dotarile cu prescriptii,
instructiuni si fise tehnologice
- Ofertantii vor transmite o declaratie din care sa rezulta ca materialele si
echipamentele ofertate respecta cerintele din specificatiile tehnice ale
Delgaz Grid SA
- Declaratie din care sa rezulte ca proiectantii care vor efectua releveul
instalatiilor electrice in vederea intocmirii documentatiei de proiectare, sunt
instruiti din punctul de vedere a protectiei muncii in conformitate cu
prevederile Normelor proprii de securitate a muncii, pentru prevenirea
riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala in timpul deplasarii si
controlului vizual cu respectarea distantelor de siguranta limita adimsa
(pentru evaluare stare tehnica si identificare tipuri de componente si alte
caracteristici tehnice ale instalatiilor), in apropierea instalatiilor electrice
aflate sub tensiune.
- Lista cu personalul care este atestat pentru proiectare/executie, cu copii
dupa aceste atestate
- Contractantul va prezenta o declaratie care contine informații privind
numarul mediu al personalului angajat in ultimele 12 luni, asigurarea cu
personal de specialitate, numarul si pregătirea cadrelor de conducere,
precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.
Nota: se va completa de către ofertanti Formularul 12 G (Anexa 4), la
care se vor anexa acte care să ateste calificarea/experienţa solicitată
persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului.
- Ofertantul va completa - Chestionar privind securitatea si sănătatea in
muncă, situaţiile de urgenţă şi protecţia mediului si Anexa privind
organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca, situatii de
urgenta si protectia mediului. Ofertantul va face dovada celor solicitate in
aceste documente.
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3. Cerinte Oferta Financiara:
Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente executiei
lucrarilor in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini (Cap. 9), precum si
orice alte cheltuieli necesare îndeplinirii contractului.
- Ofertantul va completa Formularul de oferta C1.A si Anexa la
formularul de oferta C2.A
- Ofertantul va completa Anexa 1 Lucrari de extindere.
- Ofertantul va completa Anexa 2 Cantitati pentru materiale care se
procura pentru Lucrari de extindere.
- Ofertantul va completa Anexa 3 Valoare totala Oferta
- Ofertantul va prezenta Devizul General care va cuprinde insumarea
tuturor costurilor.
- Draftul de contract completat OBLIGATORIU cu datele de
identificare. Draftul de contract si anexele trebuie însusit de ofertant
prin semnaturi/declaratie de insusire a contractului;
- 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;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le
asocieze/subcontracteze.
- Entitatea contractanta nu permite subcontractarea a mai mult de 25%
din valoarea achizitiei.
- Graficul de executie a lucrarii

4. Modul de prezentare al ofertelor:
În primă fază până la data depunerii ofertelor, menționată mai jos, ofertanții
vor depune următoarele documente:
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- Oferta tehnică: Toți operatorii economici care participă la procedură
vor transmite in etapa de depunere a ofertei o declarație pe proprie
raspundere semnata de conducatorul legal în care declara ca oferta
tehnica respectă toate cerințele solicitate în caietul de sarcini si
anexele acestuia.
- Oferta financiară: conform secțiunii 3 din prezentul document.
Entitatea Contractantă va analiza ofertele și va întocmi un clasament al
ofertelor în funcție de criteriul de atribuire.
Înainte de atribuirea contractului, entitatea contractantă va solicita
ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să
prezinte documentele care alcatuiesc oferta tehnica, mentionate in CS si
anexele acestuia si la secțiunea 2 din prezenta invitatie.
În situaţia în care, în urma demersurilor realizate de Entitatea Contractantă în
baza, ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător
îndeplinirea integrală a tuturor cerintelor Caietului de Sarcini si a anexelor
acestuia, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să
depună toate documentele care alcatuiesc oferta tehnica, în scopul verificării
îndeplinirii cerintei ca oferta tehnica sa respecte toate cerințele solicitate în
caietul de sarcini si anexele acestuia
În situaţia mentionata anterior, entitatea contractantă atribuie contractul
sectorial/acordul-cadru ofertantului clasat pe locul următor, dacă oferta
acestuia îndeplineşte toate cerintele prevăzute în invitatia de participare si
documentele aferente acesteia (CS, anexe, alte documente).
5. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
- Transmiterea invitatiei de participare;
- Perioada de clarificari a documentatiei transmise de Entitatea
contractanta (daca este cazul);
- Depunerea de catre ofertanti a ofertelor, termenul limita este: 23.06.2022,
prin email la mihaela.pop@delgaz-grid.ro si ovidiu.capatana@delgazgrid.ro; Ofertantul va transmite, pana la termenul limita mentionat in
prezenta invitatie de participare, cea mai buna oferta pe care o poate sustine,
aceasta reprezentand oferta finala, ce nu va mai putea fi imbunatatita.
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- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Solicitarea documentelor suport conform secțiunii 4 al invitației,
ofertantului clasat pe primul loc.
- Clarificarea tuturor aspectelor tehnice/juridice (dacă este cazul);
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea contractului cu
ofertantul clasat pe locul 1;
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 ataşament :
- Anexe cu cantitati, Caiet de Sarcini;
- Documentatia faza SF, Chestionar SSM, cod conduita Executant;
Va multumim!
Cu respect,

MIHAELAADRIANA
POP

Andrei Mihaly

Mihaela Pop

Sef Birou Achizitii Administrative

Analist Suport Achizitii
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