Delgaz Grid SA

CATRE,
Operatorii economici interesati

Ref: Invitatie depunere oferta

Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

Ovidiu Capatana
T +40-232-405611
F +40-232-405609
ovidiu.capatan@delgaz-grid.ro
Datele noastre de identificare:
EA-MB-Mu

Stimați domni/stimate doamne,

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect:
Detector bipolar de joasă tensiune cu indicarea valorii tensiunii = 416 buc

1. Principalele date ale achiziției:
Se incheie un contract cu durata 12 luni
Termen livrare: 30 zile de la data primirii comenzii de aprovizionare

Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: pretul cel mai scazut.
2. Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
În situatia în care ati 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. Oferta va contine:

-

Oferta Tehnica

La elaborarea ofertei se va tine cont de ST 355.
1

Preşedintele Consiliului de
Administraţie

Volker Raffel

Directori Generali
Cristian Secosan DG
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

-

Oferta Financiara;

Propunerea financiara va include toate cheltuielile necesare îndeplinirii contractului.
4. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 05.08.2022, prin email la
ovidiu.capatana@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;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea;
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura operatorii economici care nu respecta criteriile de calificare precum si ofertele care nu respecta
cerintele solicitate prin invitatia de participare si documentatia atasata.
Transmitem în ataşament :

-

Specificatia Tehnica- ST 355.

Va multumim !
Cu stima,

Ovidiu Capatana
Responsabil Categorie Regionala
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