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Stimați domni/stimate doamne,
Societatea Delgaz Grid, operator licențiat de distribuție gaze naturale, vă
lansează invitația de a depune oferta dvs. comercială cea mai competitivă
pentru livrarea de gaze naturale pentru consum tehnologic cu livrare în
luna Aprilie 2022.
Condiţii comerciale solicitate:
• Cantitate aprilie 2022: 6.000 MWh (200 MWh/zi);
• Livrare în PVT;
• Plata în 2 tranşe:
➢ prima tranşă se va achita 19 aprilie 2022 pentru volumele
de gaze livrate în intervalul 1 – 15 aprilie;
➢ a doua tranşă se va achita în 4 mai 2022 pentru volumele
de gaze livrare în intervalul 15 - 30 aprilie.
Restul parametrilor sunt conform contractului anexat prezentei invitaţii,
contract care face parte integrantă din Invitaţia la ofertare.
NOTĂ: În situația în care nu ne puteţi oferta nivelul cantitativ indicat, vă rugăm
să ne înaintați oferta dvs. comercială cea mai competitivă pentru cantitatea pe
care o puteţi disponibiliza.
Elaborarea ofertei se va face în limba română.
Procedura se va derula conform următorilor pași:
• Trimiterea ofertelor, termenul limită este: miercuri, 16 martie 2022,
orele 12:00, prin email la corina.strec@delgaz-grid.ro;
• Analiza și clarificarea ofertelor;
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•
•

Derularea unei runde de negociere, în vederea clarificării tuturor
aspectelor comerciale/tehnice/financiare/juridice;
Transmiterea comunicărilor finale și încheierea/semnarea
contractului/contractelor (model Delgaz Grid anexat) cu
ofertantul/ofertanţii care depun cele mai competitive oferte de preţ.
Criteriul de atribuire şi departajare a ofertelor va fi preţul în lei/MWh
ofertat, respectiv, preţul/preţurile cele mai scăzute Astfel, în funcţie de
ofertele de preţ primite şi a clasamentului, se vor declara câștigătoare
oferta/ofertele cu preţul/preţurile cele mai mici până la acoperirea
cantităţii solicitate.

Vă mulțumim!
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