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CATRE,
Operatorii economici interesati

Bianca Maria Moldovan
M: +40 744 374 001
bianca-maria.moldovan@eonromania.ro

Nr. 21049 din 01.04.2022
Ref: Invitatie depunere oferta

Stimați domni/stimate doamne,
Ref: Invitatie depunere oferta

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect: ”Servicii
de investigație” conform prezentei invitații/ Fișe de date a achiziției:
1. Principalele date ale achiziției:
Beneficiar: Delgaz Grid SA, cu sediul in Tg. Mures, Bulevardul Pandurilor,
Nr. 42
Obiectul contractului: Prestarea de servicii de investigație conform
prevederilor Caietului de sarcini atasat.
Contractul se va incheia pe o perioada de 24 luni.
Documentele vor fi redactate în limba română.
Ofertele vor fi prezentat în lei, cu cel mult 2 zecimale.
Termene de plată agreate DELGAZ-GRID: 45 zile de la receptia serviciilor
si primirea facturii corecte.
Criteriul de atribuire aplicat: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic.
Factorii de evaluare considerati pentru delimitarea ofertelor sunt:
Criteriu
Pretul ofertei
Numar de detectivi cu experienta in
domeniul energetic
Numarul de parteneri din domeniul
energiei
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Pondere
58 puncte
20 puncte
10 puncte

Președintele Consiliului de
Administrație
Voker Raffel
Directori Generali
Cristian Secosan (Director General)
Ferenc Csulak (Adj.)
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

Evaluare plan de actiune

12 puncte

Modul de calcul al punctajului:
Pentru factorul Pretul ofertei (58 puncte) punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional,
astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Prețul ofertat va fi exprimat în lei si fără TVA.
Se va considera valoarea conform formular de oferta.

Pentru factorul Numar de detectivi cu experienta in domeniul energetic
(20 puncte) punctajul se acorda astfel:
Nu se acorda punctaj in situatia in care ofertantul nu are angajati cu experienta
in domeniul energetic (gaze naturale, energie electrica)
În situația in care, ofertantul are angajati, un numar de detectivi cu experienta
in domeniul energetic, cuprins intre 0-4 detectivi se acorda 0 puncte.
În situația in care, ofertantul are angajati, un numar de detectivi cu experienta
in domeniul energetic, cuprins intre 5-7 detectivi se acorda 3 puncte.
În situația in care, ofertantul are angajati, un numar de detectivi cu experienta
in domeniul energetic, cuprins intre 8-10 detectivi se acorda 10 puncte.
În situația in care, ofertantul are angajati, un numar de detectivi cu experienta
in domeniul energetic mai mare de 10 se acorda 20 puncte.

Pentru factorul Numar de parteneri in domeniul energetic (10 puncte)
punctajul se acorda astfel:
Nu se acorda punctaj in situatia in care ofertantul nu are/ nu a avut parteneri
in domeniul energetic (gaze naturale, energie electrica)
În situația in care, ofertantul are un numar cuprins intre 1 si 2 parteneri in
domeniul energetic, se acorda 4 puncte.
În situația in care, ofertantul are un numar cuprins intre 3 si 5 parteneri in
domeniul energetic, se acorda 7 puncte.
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În situația in care, ofertantul are un numar mai mare de 5 parteneri in
domeniul energetic, se acorda 10 puncte.

Pentru factorul Plan de actiune (12 puncte) punctajul se acorda astfel:
Pentru fiecare din cele 4 puncte mentionate la cap. 4 din Caietul de sarcini, se
va acorda un punctaj cuprins intre 0 si 3 puncte.
In acordarea punctajului se va tine cont de urmatoarele aspecte:
Nivel maxim
Informațiile prezentate în planul de actiune sunt complexe, de actualitate,
oferă un nivel foarte ridicat de cunoștințe. Noțiunile prezentate sunt corelate
în mare măsură cu metodologia propusă si adaptate la sectorul energetic.
Nivel mediu
Informațiile prezentate în planul de actiune oferă un nivel moderat de
cunoștințe.
Noțiunile prezentate sunt corelate parțial metodologia propusă si adaptate la
sectorul energetic.
Nivel insuficient
Informațiile prezentate în planul de actiune oferă un nivel limitat de
cunoștințe.
Noțiunile prezentate nu sunt corelate cu metodologia propusă si adaptate la
sectorul energetic.
2. Cerinte privind situația ofertantului, criterii de excludere si
calificare:
Ofertantul va transmite informatii relevante conform cap 3.2 punctul 1 din
Caietul de sarcini.
Într-o prima etapa se va completa Formularul de Prezentare si criterii de
excludere semnat de catre reprezentantul legal al companiei.
3. Oferta tehnica si financiara:
Ofertantul își va formula oferta conform prevederilor caietului de sarcini
capitolului 4 Mod de prezentare al ofertei.
4. Principalele etape ale achiziției:
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Solicitări de clarificare a documentatiei din partea ofertanților 07.04.2022
ora 12.00;
Termenul limita de raspuns la solicitarea de clarificari: 11.04.2022.
Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 13.04.2022, ora 10:00, prin
email la andrei.mihaly@delgaz-grid.ro si bianca-maria.moldovan@eonromania.ro.
Analiza și clarificarea ofertelor;
Derularea unei runde de negociere, în vederea clarificării tuturor aspectelor
tehnice/financiare/juridice;
Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea contractului cu
ofertantul clasat pe locul 1;
Entitatea contractanta 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
documentatia atasata.
Condițiile de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea
101/2016.

Cu stimă,

Bianca Maria Moldovan
Responsabil Categorie Globala
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