CATRE,
Operatorii economici interesati
Nr. 7320/03.02.2021
Ref: Invitatie depunere oferta

Delgaz Grid SA
Birou
Achizitii
Administrative
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
www.delgaz.ro

Stimați domni/stimate doamne,
Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect:
“ Servicii reevaluare mijloace fixe necorporale IT aflate in patrimoniul
Delgaz Grid S.A. în scop de închiriere”

Crina Blaga
T +40 756 15 54 35
crinamaria.blaga@delgazgrid.ro

1. Principalele date ale achiziției:
Obiectivul consta in reevaluarea mijloacelor fixe necorporale închiriate, din
care să rezulte noua valoare și noua durată de utilizare economica,
corespunzătoare perioadei în care acestea au fost închiriate. Durata de
amortizare a acestora a expirat in perioada in care erau inchiriate de DEGR.
Mod de abordare: CDO;.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Preturile vor fi exprimate in lei si nu cuprind TVA.
Conditii: ofertantul trebuie sa detina acreditarile impuse pentru a putea
evalua activele;

Președintele Consiliului de
Administrație
Manfred Paasch
Directori Generali

Termen de plata:
45 days EOM
-net,
*EOM=End
of Month

15 days EOM
- 2% cash
discount
*EOM=End
of Month
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Termenul general de plata 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 intro zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi
bancara
raportat
la
data
de
5
a
lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.
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

Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
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Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

15 days - 3%
cash discount

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.
In cazul in care Executantul opteaza pentru termenul
general de plata de 15 zile acesta va acorda Achizitorului
un discount de 3% raportat la valoarea platii. In
aceasta situatie plata se efectueaza la expirarea celor 15
zile, fara a se mai astepta data de 5 a lunii
urmatoare expirarii termenului general de plata. In cazul
in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta
va avea loc in urmatoarea zi bancara.

2. Oferta va contine:
- Oferta tehnica in care se va mentiona termenul de executie si de livrare a
raportului;
- Oferta financiara;
- Draftul de contract, clauze generale, cod de conduita – insusite prin
semnatura si stampila de catre ofertant. In cazul in care sunt obiectiuni la
contract, acestea se vor preciza intr-o o adresa separata.

-

3. Pasi de derulare a procedurii:
Solicitări de clarificare a documentatiei;
Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 08.02.2021, prin email la crinamaria.blaga@delgaz-grid.ro si andrei.mihaly@delgaz-grid.ro;
Calificarea furnizorilor in Synertrade;
Analiza și clarificarea ofertelor;
Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor aspectelor
tehnice/financiare/juridice;
Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea contractului cu
ofertantul clasat pe locul 1;
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.

2/4

Transmitem în ataşament :
- Draft contract, Clauze generale, cod conduita, nota informare GDPR;
- Anexa 1 –mijloace fixe necorporale IT;
Va multumim !
Cu stima,
Andrei Mihaly
Sef Birou Achizitii Administrative
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Anexa 1

Aplicatie

Aplicatie
Functionalitati

Limbaj,
Modul
mediu
de standard/customizat
programare

OPEN
SGC

Gestiune
clienti
electricitate,
consumuri,
facturare, incasare
Aplicatie read-only,
pentru date istorice
Sistem SAP ERP
Industry Solution for
Utilities
Gestiune
clienti
electricitate si gaz,
contractare, contoare,
consumuri,
facturare, incasare
Sistem SAP Process
Integration
Sistem middleware de
integrare SAP IS-U
cu sisteme externe
(20+ sisteme, 120+
interfete),
inclusiv
eon.ro,
delgaz.ro,
CRM,
Call-Center
Sistem SAP ERP –
integrat contabilitate,
controlling, achizitii
Sistem read-only din
2013, date istorice
(minim pana in 2023)

N/A

SAP IS-U

SAP PI-XI

SAP P9M
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Sistem
Segement
baza
de
date

COTS
Software, Oracle
commercial
off
the
shelf,
customizat

Electricitate

SAP, ABAP COTS
Software, Oracle
commercial
off
the
shelf,
customizat

Gaz

SAP,
ABAP, Java

Gaz

COTS
Software, Oracle
commercial
off
the
shelf,
customizat

SAP, ABAP COTS
Software, Oracle
commercial
off
the
shelf,
customizat

Electricitate

