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Operatori economici
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Invitaţie de participare

F +40-365-403 693
ana-maria.gurghian@delgaz-grid.ro

Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru achizitia avand ca
obiect prestarea serviciilor pentru: Elaborare documentatie tehnico –
economica – faza

Pagini:

5

SF, pentru „Extindere contorizare inteligenta cu

modernizare LEA 0,4 kV în zona rurală, judeţ Neamţ”
– Cod CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate.
Elaborarea ofertei se va face ţinând cont de urmatoarele cerinte minime:
 Respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini nr.
39370/07.05.2020 si a anexelor acestuia ;
 Se va incheia un contract sectorial de servicii, valabil 12 luni;
 Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – pret;
Factorii de evaluare alesi, punctajul si algoritmul de calcul sunt:
Nr.

Factor de evaluare

Descrierea factorului

Punctaj

1.

Propunerea financiara
fara TVA

Valoarea ofertei aferenta proiectului
solicitat cu respectarea cerintelor din
caietul de sarcini si a anexelor acestuia.

84 puncte

Experienta expertilor cheie

Experienta expertilor – cheie:
Un conducator tehnic/sef de proiect = 10
pct;
Un proiectant = 6 pct.

16 puncte

2.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul :
1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Propunerea financiara” se
acorda astfel:
a) pentru cel mai scăzut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul
maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
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b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acorda
astfel: Pn = ( preţ minim / preţ n) x punctaj maxim alocat
2. Punctajul pentru factorul „Experienta expertilor-cheie”
Se vor puncta cel mult 2 experți propuși în ofertă, care au ca experiență
solicitată minim un proiect similar cu cel care face obiectul contractului.
Acordarea punctajului pentru fiecare persoană desemnată ca și expert
cheie se va face astfel:
Experienta expertilor cheie = 16 pct, astfel:
 conductor tehnic/sef de proiect = 10 pct
 expert proiectant = 6 pct
Punctaj experienta conducator tehnic
Nr.de proiecte elaborate de seful de proiect = Numarul de proiecte similare
cu cel care face obiectul contractului, la care a participat in calitate de sef
de proiect: minimum 1 proiect si maxim 7 proiecte
Punctajul maxim alocat/conducator tehnic este de 10 puncte.
Algoritm de calcul:
a) pentru cel mai mare numar de proiecte similare, la care a participat in
calitate de sef de proiect, se acorda punctajul maxim alocat factorului de
evaluare;
b) pentru un numar de proiecte mai mic decât cel prevăzut la lit. a)
punctajul se acorda astfel: PCT_n = (Nr n / Nr max) x punctaj maxim
alocat
Punctaj experienta proiectant
Nr. de proiecte elaborate de proiectant = Numarul de proiecte elaborate,
similare cu cel care face obiectul contractului: minimum 1 proiect si
maxim 7 proiect
Punctajul maxim alocat/proiectant este de 6 puncte.
Algoritm de calcul:
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a) pentru cel mai mare numar de proiecte similare elaborate se acorda
punctajul maxim alocat factorului de evaluare;
b) pentru un numar de proiecte mai mic decât cel prevăzut la lit. a)
punctajul se acorda astfel:
PP_ n = (Nr n / Nr max) x punctaj maxim alocat
Suma punctajelor maxime alocate expertilor-cheie trebuie sa fie egala cu
16, respectiv cu punctajul alocat factorului de evaluare "Experienta
expertilor-cheie" = ( PCT_n+ PP_ n=16).
Experti – cheie:
Conducător tehnic – persoană, autorizata gradul III A (Ordin ANRE nr.
11/13.03.2013), cu experienta in Managementul proiectelor – Coordonare
implementare proiecte cu fonduri europene si elaborare SF;
Proiectant – persoana, autorizata ANRE gradul III A (Ordin ANRE nr.
11/13.03.2013), prin cumul de funcţii/prin contract; cu experienta in cel
putin un proiect/contract de natura celui care se oferteaza, in care a ocupat
pozitia de proiectant
Experiența experților cheie se va dovedi prin depunerea in oferta tehnică a
urmatoarelor documente:
-

o declaraţie a ofertantului prin care işi asumă faptul că pentru
lucrările similare, a avut ca experţi - cheie persoanele
nominalizate. În declaraţie se va prezenta, pentru fiecare persoană
nominalizată ca expert - cheie, lista proiectelor similare în care a
prestat acelaşi tip de servicii de proiectare ca si cele care fac
obiectul caietului de sarcini.

-

pentru fiecare proiect declarat in lista se depune: proces verbal de
receptie a proiectului, sau recomandari din partea beneficiarului,
sau certificari de prestare a serviciului, sau orice alt document
echivalent care sa dovedeasca legatura directa dintre expert si
proiectul in care a fost implicat.
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-

pentru fiecare expert-cheie declarat, se vor depune in copie, dupa
caz, autorizatii ANRE sau documente care sa ateste calitatea
persoanelor pentru exercitarea functiilor propuse.

 Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10%
din valoarea contractului fara TVA;
 Perioada de garanţie a serviciilor va fi de 36 luni;
 Termen de plată : 45 de zile calendaristice.
 Termenul de prestare: maxim 90 de zile calendaristice – conf
mentiuniilor din CS cap. 2 ;
 In vederea evaluarii ofertei tehnice, ofertantii vor completa si
depune : Anexa 10 – Formular de oferta tehnica, atasat prezentei
invitatii;
 Preturile vor fi exprimate in lei, fara TVA – se va depune
Formularul de oferta financiara si Anexa atasata acestuia;
 Ofertantul va atasa la propunerea financiara draftul de contract, semnat si
asumat;
 Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile calendaristice;
 Termenul limită pentru depunerea ofertei: 28.05.2020, ora 16.00, pe
adresa de e-mail: ana-maria.gurghian@delgaz-grid.ro .
 Transmitem în ataşament :
-

Caietul de sarcini nr. 39370 din 07.05.2020;

-

Anexa 2 – Model deviz general;

-

Anexa 3 – Lista echipamente si materiale procurate de
achizitor;

-

Anexa 4 – Chestionar privind securitatea si sanatatea in munca,
situatiile de urgenta si protectia mediului;

-

Anexa 5 – Tema de proiectare si fundamentare investitie
35599/14.04.2020;
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-

Anexa 6 – SOT_023 – ,,Solutie Tehnica ghid privind
completarea

lucrarilor

de

investitii

pentru

respectarea

numarului de intreruperi planificate conform Ordinului ANRE
nr. 11/2016” – elaborate de Delgaz Grid;
-

Anexa 7 – Lista reglementarilor de referinta SSM;

-

Anexa 8 – Lista reglementarilor de referinta SU;

-

Anexa 9 – Lista reglementarilor de referinta PM;

-

Anexa 10 – Formular de oferta Tehnica;

-

Anexa 11 – IP-SSM 33 Ed.2 – Semnalizarea de securitate
si/sau sănătate a instalațiilor electrice, a Delgaz Grid S.A.

-

Anexa 12 – Lista consumatorilor a caror adresa a fost
modificata;

-

Anexa 13 – Cerinte privind prelucrarea datelor cu caracter
personal (GDPR)

-

Anexa 14 – Structura Studiului de fezabilitate, pentru
Extindere contorizare inteligenta cu modernizare LEA 0,4 kV
în zona rurală, judeţ Neamţ (componenta a cererii de finantare);

-

Formular de oferta financiara;

-

Model contract.

Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stimă,
Codruţa Schwartz
Director Dep. Achizitii Retea
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