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

DELGAZ GRID SA

NR : 55209/07.07.2020

Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

CATRE,
Operatorii economici interesati
Oana Iosif
T +40-752-316185
F +40-232-405447
Camelia-oana.iosif@delgazgrid.ro

Cerere de oferta
Stimați Domni/Stimate Doamne,

Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta urmatoarele
produse (conform tabel) pentru care vă invităm să depuneti oferta:
Releu protectie numerica celula baterie condensatoare
COD CPV: 31221200-3 (Rev.2)- Releu de uz general

Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
1.Cantitatea estimată :
Nr.
Cod
Crt.
SAP
1

1400023384

Denumire material
Releu
protectie
numerica
celula baterie condensatoare

Cant. Totală
Contract
1 buc

2. Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut.
3. Termenul de plata propus:
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 Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15
zile, 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 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.
c) In cazul in care Furnizorul 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.
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4.Mod prezentare oferta:
➢ Oferta tehnica, ce se va intocmi in conformitate cu prevederile din
Specificatiia Tehnica nr.129- terminal numeric pentru protectie si
conducere a bateriilor de condensare din retelele MT cu neutrul legat la
pamant prin rezistenta
➢ Oferta financiara:
o formular de oferta,
o centralizator preturi unitare conditii DDP (livrare franco depozit
DELGAZ GRID sau amplasament, conform comenzii) si conditii
FCA(la poarta fabricii),
o structura de cost,
o termen de livrare,
o termen de garantie:

5. Transportul:
Valoarea ofertei va include toate cheltuielile franco-depozit DELGAZ GRID
SA (din Botosani).
6. Garanția produselor:
In conformitate cu prevederilor din Specificatiile Tehnice, cap. 10.
Perioada de garanţie minimă acceptată de beneficiar este de 36 de luni de la
data livrarii, se compune din doua termene şi anume:
a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrării;
b) perioada de garanţie în exploatare: minim 24 luni de la data
punerii în funcţiune în condiţiile în care PIF-ul s-a realizat în
termenul de la punctul a). Daca PIF-ul s-a realizat după expirarea
perioadei de depozitare atunci perioada de garanţie va fi de minim
24-n luni, unde „n” este numărul de luni care au trecut peste
perioada de depozitare.
7. Perioada de valabilitate a ofertei:
120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Ofertă depusă trebuie să conțină Specificația tehnică asumată și semnată de
către furnizor.
8.Termenul de livrare propus:
30 zile de la primirea comenzii de aprovizionare.
Pentru intocmirea acestora 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.

2/3

DELGAZ GRID SA

DELGAZ GRID SA

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

9.Alte informatii:
- Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura
ofertele care nu contin toate informatiile / documentele solicitate prin Invitatia
de participare si / sau documentatia atasata.
- Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a derula negocieri doar cu
primele 3 oferte clasate rezultate in urma intocmirii clasamentului pe baza
criteriului „pretul cel mai scazut”.
- Achizitia se va finaliza printr-o comanda directa (CDO) in SAP, fara a se
crea un contract (avand la baza cerintele de mai sus).
Transmitem in atasament:
➢ Specificatia Tehnica nr.129-terminal numeric pentru protectie si conducere
a bateriilor de condensare din retelele MT cu neutrul legat la pamant prin
rezistenta,

➢ Formulare de oferta,
➢ Fisa de produs,
➢ Tabel detalii producator.
Alte informatii:
Data limită pentru depunerea ofertei 14.07.2020, 12.00, e-mail sau la sediul
DELGAZ GRID SA, Iași, strada Petru Movila nr 38, in plic închis (un singur
exemplar) însoțit de scrisoare de înaintare.
Pe plic se va mentiona:
- Denumirea Societatii;
- Denumirea procedurii pentru care se oferteaza;
- Mentiunea „A nu se deschide inainte de (data si ora limita de depunere a ofertei)”
- In atentia: Gabriela Pasarica, Oana Iosif.

Se accepta transmiterea documentelor si prin e-mail, la adresa:
camelia-oana.iosif@delgaz-grid.ro cu conditia ca ele sa fie cu
numar de inregistrare, semnate si stampilate.
In cazul transmiterii ofertei in format electronic, DELGAZ GRID SA nu isi
asuma raspunderea pentru confidentialitatea datelor.
Va multumim !

Gabriela PASARICA

Oana IOSIF

Sef Birou Achizitii Retea

Analist Suport Achizitii
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