Nr. 2159/11.01.2022
INVITATIE DE PARTICIPARE

Delgaz Grid SA
Departament Achizitii Retea
Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

Stimati Domni/Stimate Doamne,
Va comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta serviciul de integrare
in SCADA pentru urmatorul obiectiv:
Nr.
Denumire serviciu
Crt.
1
Serviciu de integrare in
Integrare in SCADA MACv proiectat,
SCADA aferent lucrarii de
de tipul:
• 2 celule de linie (conf. ST 298)
intarire retea • 2 celula servicii interne (conf. ST 298)
ALIMENTARE CU
• 2 celule de racord + masura (conf. ST
ENERGIE ELECTRICA
298)
FABRICA
• O celula de cupla formata din 2 celule
MEDICAMENTE +
(una cu separator si una cu interupator,
ANEXE ADIACENTE SC
conform ST 311)
NEWTON
• 1 loc de rezerva pentru o celula
LABORATOIRES SRL,
TRAFO (dimensiunile locului de
LOC. TOMESTI, COM.
rezerva sunt cele precizate in desenele
TOMESTI, JUD. IASI
din ST 019).
pentru care va invitam sa depuneti oferta.

Ana-Iulia Chirila
T +40-745-52 76 36
F +40-232-40 53 16
ana-iulia.chirila@delgaz-grid.ro

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali

Cod CPV:
42961200-2 Sisteme Scada sau sisteme echivalente
71340000-3 Servicii integrate de inginerie

Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu
(Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)

Durata contractului: 12 luni calendaristice, termen calculat de la data semnarii
contractului de catre ambele parti.

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Durata de prestare serviciu: 10 zile de la primirea comenzii de aprovizionare.
Atribuirea contractului se va face pe baza pretului cel mai scazut ofertat.
Mod prezentare oferta:

Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

1. Oferta tehnică va contine:
• atestat ANRE de tip C2A valabil.
• dovada certificarii care atesta respectarea de catre acesta a standardului de asigurare a calitatii
conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.
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• dovada certificarii care atesta respectarea de catre acesta a standardului de protectie a mediului
conform SR EN ISO 14001 sau echivalent.
• dovada ca a derulat contracte de natura și complexitatea obiectului supus achiziției, mai exact
certificate/documente pentru prestare servicii de integrare SCADA.
• lista cu structura minima a personalului (anexa 2) la care se vor anexa acte care să ateste
calificarea/experienţa solicitată persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului.
• declarație pe propria răspundere privind respectarea cerințelor legale de securitate și sănătate în
muncă, situații de urgență și protecția mediului (anexa 3).
2. Oferta financiara va contine:
 Formularele - C1A, C1B si anexele la formularul de oferta.
 Anexa 1 – Formular de oferta.
Preturile vor fi exprimate in lei, si nu cuprind TVA.
 Termenul de plata propus:
a) Conform clauzei 3.3.1 din Contract, 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.
b) In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15 zile, acesta va
acorda Achizitorului un discount de 2% raportat la valoarea platii. 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.
c) 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.
Un termen de plata diferit de termenul general de plata se va aplica doar cu acceptul entitatii
contractante.
 Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10% din valoarea contractului
fara TVA.
 Garantia serviciilor prestate - termenul de garantie minim solicitat este de 24 luni.
 Draftul de contract completat OBLIGATORIU cu datele de identificare. Draftul de
contract trebuie însusit de ofertant prin semnaturi/declaratie de insusire a contractului.
 Obiectiuni la draftul de contract (daca este cazul). În cazul în care, dupa stabilirea câstigatorului,
Entitatea Contractanta si câstigatorul nu stabilesc de comun acord un alt model de contract,
acceptat de ambele parti pana la data limita indicata de Entitatea Contractanta în comunicarea
de atribuire, atunci se va utiliza modelul de contract atasat invitatiei. Refuzul ofertantului
declarat castigator de a semna contractul este asimilabil situatiei prevazute la art. 180, alin 1,
lit. g) din Legea nr 99/2016. In aceasta situatie entitatea contractanta va aplica prevederile art.
161 alin. (2) din HGR 394/2016.
 Valabilitatea ofertei: 180 zile calendaristice;
 Informatii privind asociatii/subcontractantii (daca e cazul).
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Se vor prezenta urmatoarele:
a) lista cuprinzând asociatii/subcontractantii însotita de acordurile de asociere/subcontractare,
care sa cuprinda datele de recunoastere ale acestora;
b) procentul si modul de implicare in viitorul contract al fiecarui asociat in parte, respectiv
partea/partile din contract pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze.
Asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate ofertantului principal. In situatia in care
ofertantul va fi declarat castigator, acesta va prezenta contractele incheiate cu
asociatii/subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la
contractul de achizitie.
Entitatea contractanta nu permite subcontractarea a mai mult de 25% din valoarea lucrarii.
Data limita pentru transmiterea ofertei este luni, 17.01.2022, ora 14.00, pe adresa de e-mail:
ana-iulia.chirila@delgaz-grid.ro.
Transmitem in atasament:
1. Anexa 1 - formular oferta
2. Anexa 2 - structura minima a personalului
3. Anexa 3 - declarație pe propria răspundere privind respectarea cerințelor legale de securitate și
sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului
4. Anexa 4 - Memoriul tehnic „Alimentare cu energie energie electrica FABRICA
MEDICAMENTE + ANEXE ADIACENTE din Loc. Tomesti, Com. Tomesti, Jud. Iasi,
apartinand SC NEWTONE LABORATORIES SRL”
5. Anexa - Informarea privind protecția datelor
6. Draft Contract de prestari servicii
7. Termeni generali la contract
8. Codul de conduita
9. Conventie SSM, SU, PM
10. Set Formulare oferta
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura ofertele care nu contin toate
informatiile/documentele solicitate prin Invitatia de participare si/sau documentatia atasata.
Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie.
Va rugam sa confirmati primirea prezentei solicitari.
Va multumim.
Gabriela PASARICA
Sef Birou Achizitii Retea 2

Ana-Iulia CHIRILA
Analist Suport Achizitii

DELGAZ GRID SA

DELGAZ GRID SA
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