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

Nr:57128/14.07.2020

DELGAZ GRID SA
Departament Achizitii Retea
Birou Achizitii Retea
Electricitate
Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

CERERE DE OFERTA

Oana Iosif
T +40 752 316185
F +40 232 405 998
camelia-oana.iosif@delgaz-grid.ro

Stimați Domni/Stimate Doamne,

Vă comunicam intentia DELGAZ GRID S.A. de a contracta in regim de
urgenta executia lucrarii de “Montare fibra optica multimode intre
terminalele numerice de la celulele 6kV CL, PT 25 si dulap SCADA in
statia 110/20/6kV Centru”, dupa cum urmeaza:
- intre celula 6kV CL si dulap SCADA
- intre celula 6kV PT 25 si dulap SCADA
- intre celula 6kV PT 25 si celula 6kV CL
Elaborarea ofertei se va face având în vedere cerintele urmatoare si
documentatia atasata prezentei invitatii.
Detalii:
Terminale numerice ce echipeaza cele doua celule cu rol de comanda, control,
protectie si automatizare, transmit datele catre dulapul SCADA prin conexiuni
realizate cu fibra optica multimode.
Necesar fibra optica multimode:
achizitionare si montare 1buc. fibra multimod cu conectori tip ST →
LC cu armatura metalica sau copex metalic de 55 ml (cu aceasta se realizeaza
conexiunea intre dulapul SCADA si CL)
achizitionare si montare 1buc. fibra multimod cu conectori tip ST→
LC cu armatura metalica sau copex metalic de 50 ml (cu aceasta se realizeaza
conexiunea intre dulapul SCADA si PT25)
achizitionare si montare 1 buc. fibra multimod cu conectori tip LC →
LC cu armatura metalica sau copex metalic 15 ml (cu aceasta se inchide inelul
intre cele doua celule CL si PT 25)
Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut.

Oferta va contine:
I. Oferta tehnica -care va include un memoriu tehnic in care se va
detalia cum se va realiza lucrarea:
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1.
Graficul general de realizare a lucrarii intocmit in conformitate cu
termenul de executie ofertat.
2.
Chestionarul privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de urgenta,
impreuna cu dovezile aferente.
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
achizitiei.
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.

II. Oferta financiara- va include:
1.
Formularele - C1A, C1B, C1C – (inclusiv in format editabil) si deviz de lucrari
Preturile vor fi exprimate in RON, cu 2 zecimale si nu cuprind TVA.
Pretul 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) 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) In cazul in care Executantul opteaza pentru reducerea cu 30 de zile a termenului
general de plata, acesta va acorda Achizitorului un discount de 2% raportat la valoarea platii.
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 intro zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data de 5 a lunii
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urmatoare implinirii termenului general de plata.
3.
4.

Termenul de executie: se solicita un termen de realizare de maxim 14 zile.
Valabilitatea ofertei: 180 zile calendaristice;

Achizitia se va finaliza cu o comanda directa catre operatorul economic declarat castigator.
Oferta se va transmite prin mijloace electronice, e-mail, la adresele: camelia-oana.iosif
@delgaz-grid.ro si ana-maria-dana.tataru@delgaz-grid.ro, insotita de scrisoare de
inaintare.
In cadrul adresei se va mentiona:
- Denumirea Societatii;
- Numarul invitatiei de participare si denumirea completa a procedurii.
- In atentia persoanei responsabile: Oana IOSIF
Data limita pentru depunere a ofertei: 17.07.2020.
Eventualele clarificari va rugam sa le adresati prin e-mail la adresa camelia-oana.iosif
@delgaz-grid.ro pana in data de 16.07.2020.
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.

Elena – Gabriela Pasarica
Sef Birou Achizitii Retea

Oana Iosif
Analist Suport Achizitii
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