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

Delgaz Grid SA

CATRE,

Birou Achiziții Administrative
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
www.delgaz.ro

Operatorii economici interesați

Marius Mate
M: +40 756 190 080
marius.mate@delgaz-grid.ro

Stimați domni/stimate doamne,
Vă invităm să depuneți oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect:
Servicii închiriere macarale pentru depozitele logistice Iași, Bacău, Suceava,
Piatra Neamț și Vaslui din compania Delgaz Grid S.A.
1. Principalele date ale achiziției:
Contractul se va incheia pe o perioada de 12 luni.
Achiziția este organizată pe 5 loturi, după cum urmează:
Lot 1: Iași
Lot 2: Bacău
Lot 3: Suceava
Lot 4: Piatra Neamț
Lot 5: Vaslui
Contractul poate fi atribuit separat pe loturi.
Documentele vor fi redactate în limba română.
Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut de închiriere pe oră
Prețul ofertat va fi exprimat în lei și fără TVA.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere Caietul de Sarcini atașat.

Președintele Consiliului de
Administrație
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
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Termene de plată agreate DELGAZ-GRID
45 days EOM net,
*EOM=End of
Month
15 days EOM 2% cash
discount
*EOM=End of
Month
15 days - 3%
cash discount

Termenul general de plata 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.
Termenul general de plata este de 15 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.
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.

2. Cerințe privind situația ofertantului și criterii de excludere:

În situația în care ați mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3 ani
pentru contracte de valori similare și procesul de calificare este încă valabil nu va fi
efectuată o nouă calificare.
În orice alta situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea dvs ca și
furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade.

3. Cerințe privind capacitatea tehnica și economică a ofertantului
(Conform Caiet de Sarcini):
Experienta similara:
-

Lista contracte similare+ Recomandări.

Număr de angajați specializați:
-
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Declarație privind capacitatea tehnică și organizatorică de a presta simultan
mai multe lucrări (capacitate dovedită prin personal propriu, contracte de
asociere, sustinere, etc).
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Utilaje disponibile:
-

Declaratie pe proprie raspundere privind lista de utilaje, echipamente
tehnice care vor fi folosite in cadrul contractului.

4. Cerințe privind protecția muncii:

Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea cerintelor HSE (doar
daca acesta nu a fost completat în ultimii 3 ani sau au expirat
documente/avize).

5. Oferta va contine:

-

Oferta financiară;
Memoriu tehnic, conform Caietului de Sarcini;
Lista experiență similară+Recomandări+Declarații;
Draftul de contract, Clauze Generale, Cod de conduita, Caietul de
Sarcini, Convenția SSM/SU/PM, Informarea privind protectia
datelor – însușite prin semnatură și ștampilă de catre ofertant. În
cazul în care sunt obiecțiuni la contract, acestea se vor preciza într-o
adresă separată.

Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente prestării serviciilor în
conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini transmis, precum si orice alte
cheltuieli necesare îndeplinirii contractului.

6. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:

-

-
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Solicitări de clarificare a documentatiei 27.06.2022, ora 15:00
Trimiterea ofertelor, termenul limită este: 01.07.2022, ora 15:00,
prin email la marius.mate@delgaz-grid.ro
Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu
furnizorii – Synertrade;
Analiza și clarificarea ofertelor;
Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor
aspectelor tehnice/financiare/juridice;
Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea
contractului cu ofertantul clasat pe locul 1;
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Entitatea contractanta își rezervă dreptul de a respinge din procedură operatorii
economici care nu respectă criteriile de calificare precum și ofertele care nu
respectă cerințele solicitate prin invitația de participare și documentația atasată.
Transmitem în ataşament :
-

Caiet de Sarcini;
Draft contract, Anexa Clauze Generale, Cod conduita Furnizor, Informarea
privind protecția datelor

Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea cerintelor HSE
Convenția SSM/SU/PM

Vă mulțumim!

Cu stimă,
Andrei Mihaly

Marius Mate

Șef Birou Achiziții Administrative

Analist Suport Achiziții
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