Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

11.05.2022, Tg Mures
Invitaţie depunere oferta

Stimaţi domni/Stimate doamne,
Prin prezenta va invitam sa participati la procedura de contractare a serviciilor de Elaborare Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) pentru lucrarea: „Realizare Centru de Educatie Profesionala
incluzind Lucrul sub Tensiune Roman, faza SF " in conformitate cu Certificatului de
Urbanism nr. 434/02.11.2021 eliberat de Consiliul Judeţean Neamţ in vederea obtinerii
Autorizatiei de Constructie.
Drept urmare, va invitam sa intocmiti si sa depuneti cea mai avantajoasa propunere de oferta, in
conformitate cu informatiile descriptive.
Principalele date ale achiziției:
-

Contractul se va incheia pe o perioada de 18 luni iar durata de prestare servicii este de
90 de zile.
Documentele vor fi redactate in limba romana.
Criteriul de evaluare al ofertelor si atribuire: cea mai buna oferta financiara.

Condiții de livrare/prestare:
Prin Planul Urbanistic Zonal se vor reglementa aspecte privind organizarea circulatiei si accesului
in zona, organizarea arhitectural-urbanistica, modul de utilizare a terenurilor, statutul juridic si
circulatia terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, regimul de construire, functiunea zonei,
inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizarea a terenului (CUT), procentul de ocupare a
terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si
posterioare ale parcelei (conform Certificatului de Urbanism cu nr. 434/02.11.2021 eliberat de
Consiliul Judeţean Neamţ), ridicari topografice.
La întocmirea ofertei, Proiectantul va avea în vedere absolut toate etapele necesare pentru
întocmirea documentatiei planului urbanistic zonal asa cum se prezinta in CU, el fiind pe deplin
răspunzator de modul de întocmire a ofertei sale.
Dupa aprobarea Planului Urbanistic Zonal, acesta se va preda la Departamentul Managementul
Investitiilor pentru a se putea intocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de
construire.
Avizele, acordurile si taxele necesare obţinerii avizelor se achită de către beneficiar.
Alte detalii:
1

Proiectantul/arhitectul va sustine aceste documentatii in vederea obtinerii avizelor, acordurilor,
aprobarilor si, daca este cazul, va introduce in documentatii completarile si observatiile solicitate
de avizatori.
Termenul de predare a documentației solicitate este de maxim 90 de zile, de la data transmiterii
comenzii.
Refacerea documentației se va realiza pe cheltuiala contractantului fără modificarea termenului de
finalizare a execuției.
Modalitate elaborare ofertă:
Elaborarea ofertei se va face având în vedere cerințele prezente in prezenta invitatie depunere
oferta.
Oferta trebuie sa contina oferta tehnica si financiara.
Pretul va fi exprimat in lei, cu maxim doua zecimale, fara TVA.

Conform politicilor financiare ale grupului E.ON SE termenul de plata propus este:
Termenul general de plata este de 45 de zile. Partile convin de
comun acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data
45 days EOM – net, de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. In
*EOM=End of Month
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.
Principalii pași ai desfașurarii achiziției:
- Solicitări de clarificare pana cel tarziu in data de 13.05.2022;
- Depunerea ofertei, termenul limita este: 16.05.2022, ora 14:00, prin email la adresa: biancamaria.moldovan@eon-romania.ro;
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea contractului.
Transmitem în ataşament :
- Certificat de urbanism nr. 434/02.11.2021

Vă multumim!
Cu stima,

Bianca Moldovan
Responsabil Categorie Globală
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