OPERATORI ECONOMICI
Târgu-Mureş 15.06.2020
Delgaz Grid SA

Invitatie depunere oferta

B-dul Pandurilor, nr. 42
540554 Târgu Mureş
Minodora Blaga-Muresan
T

Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru achiziţia “Lucrari
de razuire, aducere in stadiul initial a carosabilului deterioarat si
aducerea la nivelul carosabilului a capacelor rasuflatorilor de gaze
naturale, in zonele in care au fost executate lucrari de investitii pe
retelele de distributie a gazelor naturale si lucrari de remedieri
defecte subterane, in urma lucrarilor executate de catre Delgaz Grid
SA pe raza municipiului Tg.- Mures” Cod CPV.: 45233142-6 Lucrări
de reparare a drumurilor .
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe :
1. Caietul de sarcini nr. 47610 din 11.06.2020 cu respectarea cerintelor
si depunerea tuturor documentelor solicitate;
2. Modelul de contract;
3. Lista cantităţilor de lucrări estimate - Anexa 1 atasata prezentei
invitatii;
4. Formularul de oferta;
5. Criteriul de atribuire aplicat: pretul cel mai scazut;
6. Pretul lucrarilor ramane fix pe perioada de valabilitate a contractului;
7. Garantia lucrarilor - minimum 24 luni de la data receptiei la terminarea
lucrarilor; ofertele cu termen de garantie mai mic de 24 luni vor fi
respinse;
8. Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 5% din
valoarea contractului fara TVA;
9. Se va incheia un contract de executie lucrari cu o valabilitate de 12 luni
calendaristice;
10. Termenul de executie :
• Pentru gropile necesare remedierii defectelor: 24 ore de la
predarea amplasamentului;
• Pentru lucrarile de investitii: 10 zile calendaristice de la predarea
amplasamentului;
• Termenul de remediere a lucrarilor executate necorespunzator este
de 48 ore;
11. Termenul de plata: 45 zile calendaristice;
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12. La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative;
Transmitem în ataşament :
- Caietul de sarcini nr. 47610 din 11.06.2020 cu toate anexele lui ;
- Modelul de contract cu toate anexele lui ;
-Formulare ;
Termenul limita pentru depunerea ofertei este: 19.06.2020 ora 12.00.
Oferta se transmite pe e-mail, la adresa minodora-gabriela.blaga-muresan@delgaz-grid.ro,
persoana de contact Minodora Blaga-Muresan.

Cu stima,

Codruta Schwartz
Director Dep. Achizitii Retea
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