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Stimați domni / Stimate doamne,
Vă invităm să participați la procedura de atribuire a unui contract de prestări
servicii de mentenanță sistem telesemnalizare BlueMonitor.
Delgaz Grid are implementat un sistem de telesemnalizare și monitorizare a
stațiilor electrice de transformare și a echipamentelor din rețelele de distribuție
a energiei electrice – separatoare/reclosere/echipamente din puncte de
alimentare - posturi de transformare (PA-PT), sistem pentru care este necesară
asigurarea următoarelor servicii:
• mentenanță și suport pentru sistem în cazul incidentelor de tip software
sau hardware;
• reparații curente pentru echipamentele/componentele sistemului de
telesemnalizare instalate in cele 6 județe din aria de acoperire a rețelelor
de distribuție a energiei electrice DEGRE: Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui,
Bacău, Piatra-Neamț;
• integrare în sistemul existent de noi componente/echipamente.
Furnizorul va oferta beneficiarului următoarele tipuri de servicii :

a) Servicii de bază tip abonament lunar: mentenanță lunară sistem
BlueMonitor având componența menționată în Anexele 1, 2 și 3 din
Caietul de sarcini;
b) Servicii de intervenții și reparații la cerere conform Anexa 4 din
documentația atașată.
1. Principalele date ale achiziției
 Scopul contractului: asigurarea de servicii de mentenanță sistem
telesemnalizare BlueMonitor conform Caiet de sarcini atașat;
 Perioada contractuală: 24 luni (01.01.2022 – 31.12.2023);
 Criteriul de atribuire: cea mai avantajoasă ofertă economică;
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 Limba de redactare a ofertei: Română;
 Prețurile vor fi exprimate în lei, fără TVA. Prețul este ferm si nu se
actualizează.
 Cantități și modele echipamente și servicii:
Activitate / Livrabil

UM

Abonament lunar servicii mentenanță sistem lună
telesemnalizare BlueMonitor
Servicii la cerere, echipamente și cheltuieli UM
deplasare conform Anexa 4

2.

Cantitate Preț
unitar
[lei]
24
La cerere

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 altă situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea dvs ca
furnizor Delgaz.
În vederea calificării compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade unde veți completa datele și veți încărca documentele solicitate.

3. Oferta va conține:
a. Oferta tehnică;
b. Oferta financiară în format pdf și editabil. Prețul este ferm si nu se
actualizează.
c. Termenul de plată: ofertantul va opta pentru unul dintre următoarele
termene de plată

45 days EOM - net,
*EOM=End of Month
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Termenul general de plată este de 45 de zile. Părțile convin
de comun acord ca data scadenței facturii este stabilită
pentru data de 5 a lunii următoare împlinirii termenului
general de plată. În cazul în care aceasta dată va cădea într-o
zi nebancară, scadența va avea loc în următoarea zi bancară
raportat la data de 5 a lunii următoare împlinirii termenului
general de plată.

15 days EOM
- 2% cash discount
*EOM=End of Month

15 days - 3% cash discount

Termenul general de plată este de 15 de zile. Părțile convin
de comun acord ca data scadenței facturii este stabilită
pentru data de 5 a lunii următoare împlinirii termenului
general de plată. În cazul în care aceasta dată va cădea într-o
zi nebancară, scadența va avea loc în următoarea zi bancară
raportat la data de 5 a lunii următoare împlinirii termenului
general de plată.
În cazul în care Furnizorul optează pentru termenul general
de plată de 15 zile acesta va acorda Achizitorului un discount
de 3% raportat la valoarea plății. În această situație plata se
efectuează la expirarea celor 15 zile, fără a se mai aștepta
data de 5 a lunii următoare expirării termenului general de
plată. În cazul în care această dată va cădea într-o zi
nebancară, scadența va avea loc în următoarea zi bancară.

d. Termenul de garanție;
e. Termen de livrare.
4. Calendarul de desfășurare va fi următorul:
 Solicitări de clarificare a documentației;
 Termenul limită pentru depunerea ofertei: 30.11.2021, orele 16:00
prin email la adresa raluca.apostol@delgaz-grid.ro;
 Analiza și clarificarea ofertelor;
 Desfășurarea unui runde de negociere;
 Transmiterea comunicărilor finale și încheierea / semnarea
contractului cu ofertantul care are oferta cea mai competitivă.
Entitatea contractantă 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
atașată.
Daca aveți nelămuriri cu privire la modul de desfășurare al procedurii vă stăm la
dispoziție cu informații suplimentare.
Transmitem în atașament Caietul de sarcini, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa
4 și Anexa privind securitatea informațiilor și protecția datelor.
Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Cu stimă,
Raluca Apostol
Responsabil Categorie Globală
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