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Nr: 47393/11.06.2020
DELGAZ GRID SA

CERERE DE OFERTA

Stimați Domni/Stimate Doamne,

Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta executia lucrarii
“Amplificarea sistemului de tratare a neutrului în stația de transformare
110/20 kV Galata, jud. Iaşi”, pentru care va invităm să depuneti oferta.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale
enuntate in Caietul de sarcini nr.39973/12.05.2020.
Durata contractului: 12 luni calendaristice, termen calculat de la data semnarii
contractului de catre ambele parti
Atribuirea contractului se va face pe baza pretului cel mai scazut ofertat.
Oferta va contine:
I. Oferta tehnica – se va elaborata in conformitate cu proiectul tehnic si cu
cerintele cap. 14.3 din Caietul de Sarcini:
Memoriul tehnic in care ofertantul va mentiona detaliat modul de
respectare a conditiilor din caietul de sarcini si in reglementarile aplicabile(legi,
standarde, acte normative, prescriptii tehnice, instructiuni de referinta etc).
Ofertantul va raspunde in memoriul tehnic la toate cerintele impuse de fiecare
capitol al caietului de sarcini intocmit de achizior.
1.

Specificatia Tehnica semnata, stampilata pe fiecare pagină în parte
și cu valorile ofertate completate în Anexa - Date Tehnice (Anexa 11)
3.
Graficul general de realizare a investitiei intocmit in conformitate cu
termenul de executie ofertat.
4.
Formularul 12G (anexa 8) - structura minima de personal a ofertantului
(in cazul in care participa la mai multe loturi personalul trebuie sa fie diferit de
la un lot la altul).
2.
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Declaratie pe proprie raspundere ca ofertantul are in dotare prescriptii
energetice, instructiuni tehnice si fise tehnologice necesare desfasurarii
lucrarilor
5.

Ofertantul va transmite Anexa 3 - Chestionar privind securitatea si
sănătatea in muncă, situaţiile de urgenţă şi protecţia mediului completata
+dovezi. Aceste documente se vor transmite separat de oferta tehnica si cu opis
(se va comunica pagina la care se regaseste dovada solicitata in chestionar);;
7.
Ofertantul va da o declaratie care contine informatii privind dotarile
specifice, utilajele, echipamentul tehnic,mijloacele de transport si alte mijloace
fixe pe care cândidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea
contractului
6.

Informatii privind asociatii/ subcontractantii (daca e cazul). Se vor prezenta
urmatoarele:
a) lista cuprinzând asociatii/subcontractantii însotita de acordurile de asociere/
subcontractare, care sa cuprinda datele de recunoastere ale acestora;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le asocieze / subcontracteze
Asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate ofertantului principal.
Chestionarul SSM va fi prezentat in mod obligatoriu si de subcontractanti.
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 lotului.
NU se vor accepta subcontractanti pe parcursul procedurii daca acestia nu
au fost declarati initial.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura:
Ofertantul care a depus două sau mai multe oferte atât individual cât şi
în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori
economici;
Ofertantul care a depus ofertă individual / în comun cu alţi operatori
economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
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II. Oferta financiara:
1. Formularele - C1A, C1B,
Preturile vor fi exprimate in RON, si nu cuprind TVA. Pretul pentru serviciile
prestate prin contractant nu se actualizeaza.
2. Termenul de plata: Ofertantul va preciza optiunea sa privind termenul de plata
odata cu transmiterea ofertei preliminare, la sectiunea aferenta din cadrul
Formularului C1B:
a) Conform clauzei 2.3.1 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) Termenul de plata este de 30/45/60 de zile
3. 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.
4.
Garantia de buna executie la lucrari: va fi de 36 luni pentru lucrarile
executate de la Procesul-Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.
5.
Termenul de executie: 70 zile
6.
Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10%
din valoarea contractului fara TVA.
7.
Valabilitatea ofertei: 180 zile calendaristice;
Cerinte minime:
✓ Executantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management al calitatii si
sa detina certificatul (echivalente): ISO 9001, ISO 14000 in vigoare;
✓ Executantul va face dovada ca a derulat contracte de executie in domeniul
energiei electrice in statiile de transformare 110/20kV. Se va transmite o lista a
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lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie. Din
aceasta lista trebuie sa rezulte faptul ca Executantul are drept experienta
similara minim 1 contract cu integrare SCADA – Integrarea sistemelor locale de
conducere in sisteme EMS/DMS – SCADA utilizand protocolul de comunicatie
IEC 60870-5-104 sau echivalent.
✓ Executantul trebuie sa detina, , in conformitate cu cerintele de proiectare, atestat
ANRE E2 in vigoare, pentru executarea lucrarlor in instalatii electrice din
Caietul de Sarcini.
✓ Contractantul/subcontractantii vor completa Chestionarul privind securitatea si
sănătatea in munca, situațiile de urgenta si protecția mediului (Anexa 5).
Notă: Pentru categoriile de mijloace de protecţie din dotare care trebuie
verificate periodic, prestatorul raspunde de actualizarea buletinelor de
încercare.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura
ofertele care nu contin toate informatiile / doumentele solicitate prin
Invitatia de participare si / sau Caietul de Sarcini.
Oferta se va depune prin e-mail la adresa ana-maria-dana.tataru@delgazgrid.ro, pana la data de 22.06.2020.
Eventualele clarificari va rugam sa le adresati prin e-mail la adresa
ana.maria.dana.tataru@delgaz-grid.ro pana in data de 16.06.2020.
In situatia in care nu veti participa la procedura am aprecia daca am primi de
la dvs. motivele pentru care va aflati in imposibilitatea depunerii unei oferte.
In absenta unui raspuns din partea dvs., suntem indreptatiti sa consideram ca
nu mai aveti capacitate disponibila sau nu mai sunteti interesati in a participa
la procedurile de achizitie pe care le vom mai initia in perioada urmatoare, caz
in care nu veti mai fi invitati.

Codruta SCHWARTZ
Director Departament Achizitii Retea

Ana Maria Dana TATARU
Responsabil de Categorie Globala
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