DELGAZ GRID S.A., Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

Nr: 24181/16.04.2021

DELGAZ GRID SA
Departament Achizitii Retea

CERERE DE OFERTA
Stimați Domni/Stimate Doamne,
Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta urmatoarea
lucrare :
“Creare conditii de coexistenta pentru Reabilitare si Modernizare DJ 207
D, Damienesti-Magla-Prajesti-Traian, km 28+000-50+254, jud Bacauproiect Regiunea Nord Est – Axa Rutiera strategica 3- furnizare produse
si executie lucrari”
pentru care va invităm să depuneti oferta.
CPV:
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
31681410-0 Materiale electrice (Rev.2)

Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale
enuntate in Caietul de sarcini nr. 19694/30.03.2021.
Durata contractului: 12 luni calendaristice, termen calculat de la data
semnarii contractului de catre ambele parti.
Durata de executie: Durata de furnizare produse si executie a lucrarilor
este 15 zile calendaristice.
Achizitorul işi rezerva dreptul de a elimina ofertele cu durata de elaborare
documentaţie tehnico-economica faza PTh+CS şi executarea lucrărilor mai
mari decât cele solicitate.

Birou Achizitii Retea
Electricitate
Petru Movila, nr. 38 700014,
Iasi

Alexandra Cartu
M +40 747 03 47 21
alexandra.cartu@delgaz-grid.ro

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
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

Atribuirea contractului se va face pe baza pretului cel mai scazut ofertat.
Mod prezentare oferta:
Propunerea tehnică se va întocmi în baza informaţiilor din CS și proiectului tehnic şi va fi formată
din:
•
Un Memoriu Tehnic în care se vor menţiona detaliat următoarele:
-modul de respectare a condiţiilor menţionate în caietul de sarcini şi în reglementările aplicabile
(legi, standarde, acte normative, prescripţii tehnice, instrucţiuni de referinţă etc.). Ofertantul va
răspunde în memoriul tehnic la toate cerințele impuse din fiecare capitol al caietului de sarcini
întocmit de Achizitor.
-garanția lucrărilor
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•
Ofertantul va transmite o declaratie ca materialele si echipamentele ofertate respecta
Specificatiile tehnice ale SC DELGAZ GRID SA.
•
Ofertantul va transmite Anexa 3 - Chestionar privind securitatea si sănătatea in muncă,
situaţiile de urgenţă şi protecţia mediului completata +dovezi (aceste documente vor fi transmite
electronic in folder separat);
•
Ofertantul va completa Formularul 12 G ( anexa 7) - structura minima a personalului la
care se vor anexa acte care să ateste calificarea/experienţa solicitată persoanelor responsabile pentru
îndeplinirea contractului
•
Ofertantul va da o declaratie pe proprie răspundere ca are in dotare prescriptii energetice,
instrucţiuni tehnice si fise tehnologice necesare desfăşurarii lucrărilor;
•
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;
•
Ofertantul va transmite graficul general de realizare a investitiei întocmit in conformitate cu
termenul de execuţie ofertat;
Cerinţele din Caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Neîndeplinirea lor poate duce la
descalificarea ofertei (ofertă neconformă).

➢ Oferta financiara, ce va fi exprimata in lei (fara TVA) va fi prezentata detaliat sub
forma de liste de operatii si materiale.
Pentru intocmirea acesteia va recomandam:
1. Toate valorile introduse in calculul ofertei financiare sa nu contina mai mult de 2
zecimale.
2. Verificati daca toate calculele au fost facute corect.

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.
Subcontractantii trebuie să respecte legislaţia în vigoare şi cerinţele Delgaz Grid. Schimbarea
Subcontractantului sau introducerea unuia nou se poate face doar cu acordul Delgaz Grid.
Solicitarea de introducere a unui nou subcontractant se va transmite Entități Contractante
împreună cu toate documentele solicitate Executanților la încheierea contractului.
Entitatea contractanta nu permite subcontractarea a mai mult de 25% din valoarea
achizitiei.
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NU se vor accepta subcontractanti pe parcursul procedurii daca acestia
nu au fost declarati initial.

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.
Garantia de buna executie la lucrari: va fi de minim 36 luni de la PIF .
Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10% din
valoarea contractului fara TVA.
Valabilitatea ofertei: 180 zile calendaristice;
Cerinte minime:
Ofertantul va face dovada ca detine atestat ANRE in vigoare minim tip
C2A pentru Executarea lucrărilor in instalaţiile electrice din prezentul caiet
de sarcini.valabil la data depunerii ofertei.
Ofertantul va face dovada ca detine certificatul (echivalente): ISO 9001,
in vigoare la data depunerii ofertei, certificatul de Management de Mediu
(ISO 14001) sau echivalent.
Ofertantul va face dovada ca a derulat contracte de executie de natura si
complexitatea obiectului supus achizitiei ( Lucrari in domeniul energiei
electrice de minim MT) .Se va transmite o lista a lucrarilor similare
executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie.
Alte informatii:
- 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.
- Entitatea contractanta isi rezerva dreptul ca, in cazul in care nu veti
raspunde invitatiei noastre si nu veti comunica motivele neparticiparii, vom
considera ca nu sunteti interesat in a avea o relatie de business cu compania
noastra, caz in care nu veti mai fi invitat la procedurile interne pe care le
vom initia.
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Transmitem in atasament:
• Caiet de Sarcini;
• Chestionar privind securitatea si sănătatea in muncă, situaţiile de urgenţă şi
protecţia mediului;
• Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca, situatii de
urgenta si protectia mediului ;
• Codul de conduita pentru executant ;
• Informare privind protectia Datelor;
• Anexa 1 Devize;
• Anexa 2 Proiect Tehnic
• Anexa 6 SOT 23
• Anexa 7 Formular 12 G;
• Anexa 8 Model de propunere tehnica
• Anexa 10 Model grafic de executie
• Draft Contract de furnizare produse si executie lucrari;
• Termeni Generali la contract;
•
Formulare oferta financiara;

Motivat de faptul ca accesul in spatiile Delgaz-Grid SA poate fi limitat, va rugam sa
transmiteti ofertele exclusiv in format electronic, pe adresa: alexandra.cartu@delgazgrid.ro, cu conditia ca ele sa fie cu nr. de inregistrare, semnate si stampilate.
Data limita de transmitere a ofertelor: 23.04.2021, orele 16.00.

Va multumim !
Elena- Gabriela Pasarica
Sef Birou Achizitii Retea

Alexandra Cartu
Analist Suport Achizitii
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