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

Stima܊i domni/stimate doamne,

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziĠia având ca obiect:
Servicii pentru echipamentele de climatizare aflate în loca܊iile
Beneficiarului.
Amplasament: 3 loturi in aria a 20 de judete repartizate astfel:
x Lot 1: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Harghita, Maramures, Mures,
Satu Mare, Salaj;
x Lot 2: Alba, Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Sibiu, Timis;
x Lot 3: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui.

PreĮedintele Consiliului de
AdministraĲie

Manfred Paasch

Directori Generali
Ferenc Csulak (gen.)

Mihaela Loredana Cazacu
(adj.)

 Principalele date ale achizi܊iei:
Contractul se va incheia pe o perioada de 24 luni.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: SUHWXOFHOPDLVFD]XW.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere:
- Caietul de sarcini.
- Anexa 1 – Tipuri echipamante de climatizare care se doresc a fi
ofertate;
- Anexa 2– Situatia echipamentelor de climatizare din locatiile
Beneficiarului;
- Anexa 3 – Cantitati estimate de echipamente si servicii;
- Anexa 4 – Chestionar SSM/SU/PM;
- Anexa 5 – Conventia SSM.
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Anca Liana Evoiu (adj.)
Petre Stoian (adj)
Sediul Central: Târgu MureĮ
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu MureĮ
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris Įi Vørsat:
773.257.777,5 RON

2. Cerinte privind situa܊ia ofertantului ܈i criterii de excludere:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3
ani pentru contracte de valori similare ܈i procesul de calificare este încă valabil
nu va fi efectuată o nouă calificare.
În orice alta situa܊ie ve܊i primi informa܊ii suplimentare pentru calificarea dvs ca
܈i furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade.

3. Oferta va contine:

-

Oferta tehnica;

•
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de resurse si logistica
necesara indeplinirii contractului astfel incat sa acopere locatiile Beneficiarului
(mijloace de transport adecvate care sa asigure protectie la deteriorari, resurse
umane necesare indeplinirii cerintelor). Prestatorul va pune la dispozitia
Beneficiarului lista echipamentleor/dotarilor/utilajelor pe care le detine si sunt
disponibile, pentru indeplinirea contractului.
•
Ofertantul trebui sa prezinte certificatul emis de AGFR (Asociatia
Generala
a
Frigotehnistilor
din
Romania)
pentru
instalarea,
repararea/intretinerea/service-ul, scoaterea din functiune a echipamentelor care
contin gaze fluorurate cu efect de sera conform Regulamentului UE
2015/2067/art.1.
•
La depunerea ofertelor tehnice, Ofertantul va prezenta certificate de
conformitate si calitate a produselor ofertate;
•
-Specificatii tehnice ale echipamentelor de climatizare care vor fi
ofertate;
•
Proceduri de lucru si operatiile de executat in conformitate cu serviciile
care trebuie executate conform caiet de sarcini, prescriptii tehnice si specificatiile producatorului;
•
Termenul de remediere a defectelor care nu poate fi mai mare decat cel
prevazut in prezentul caiet de sarcini;
•
Mentionarea termnelor de garantie acordate care nu vor fi mai mici
decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini.
•
La transmiterea ofertei tehnico-finaciare Ofertantul va mentiona
lotul/loturile pentru care depune oferta.
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• Fisa de informatii privind experienta similara: se solicită prezentarea in
copie cel puĠin a unui contract, cumul de contract / comenzi onorate, incheiate úi
îndeplinite în ultimii 3 ani de natura si complexitatea serviciilor ofertate.
• Recomandări din partea altor beneficiari / clienĠi;
• Copii dupa certificatul SR EN 9001 – 2008, SR EN 14001 – 2005 si
OHSAS 18001 - 2008 in vigoare sau echivalent.

-

Oferta financiara;

- Oferta finaciara se intocmeste conform Anexa 3. (In Anexa 3 sunt
prezentate cantitatile estimate de echipamente si servicii in baza carora se va
intocmi oferta financiara.)
-va fi prezentata pe suportinformaticFXVHPQDWXUL.
-nu se accepta sub nici o forma depunerea de oferte partiale pe lot.

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: 12.04.2021, prin email la
ovidiu.capatana@delgaz-grid.ro;
- Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu furnizorii –
Synertrade;
- Analiza ܈i clarificarea ofertelor;
- Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor aspectelor
tehnice/financiare;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea contractului;
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 ataúament :
- Caietul de Sarcini, Anexa 1 -Tipuri echipamante de climatizare care se

doresc a fi ofertate, Anexa 2– Situatia echipamentelor de climatizare din
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locatiile Beneficiarului, Anexa 3 – Cantitati estimate de echipamente si servicii, Anexa 4 – Chestionar SSM/SU/PM, Anexa 5 – Conventia SSM, Draftul de
contract, cod conduita.

Va multumim !

Cu stima,
Andrei Mihaly

Ovidiu Capatana

Sef Birou Achizitii Administrative

Responsabil Categorie Regionala
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