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Catre
Operatorii economici interesati

Delgaz Grid SA
Achiziţii Administrative

Ref: Invitatie depunere oferta
5.08.2022

Mircea Siriteanu
Mobil: 0730581180
Mircea.siriteanu@delgaz-grid.ro
38 Sf. Petru Movila Street, Iasi

Stimați domni/stimate doamne,
Vă invităm să participati la procedura de atribuire a unui contract de Achizitie servicii
firmware- contoare AMR gaz
Principalele date ale achiziției:
Prin prezenta Delgaz Grid S.A. (DEGR) intentioneaza achizitia serviciilor de dezvoltari
firmware.
DEGR - segment gaz - are implementat un sistem integrat de telecitire (AMR) a contoarelor de gaz
care colectează date de citire de la contoarele instalate în teren la clienţi DEGR pentru care este
necesară asigurarea serviciilor de citire la distanţă.
Sistemul de citire automata aduce o serie de beneficii companiei: imbunatatirea procesului de citire a
consumurilor, eficientizarea procesului de facturare, posibilitatea detectarii si remedierii anomaliilor
de consum, furnizarea de informatii care ajuta la luarea deciziilor manageriale.
Dispozitivele AMR instalate în sistemul actual și la care se face referire în acest document sunt
concepute, realizate și produse în exclusivitate de către firma CASON.
Citirea de la distanta a contoarelor se realizeaza utilizând protocoale de comunicație bazate pe
GSM/GPRS.
Furnizorul si dezvoltatorul sistemului Automatic Meter Reading (AMR), Cason Romania S.R.L., este
proprietar al software-ului sistemului si poate interveni in cazul:
• unor erori de software;
• apariţiei unor indisponibilităţi/nefunctionări a sistemului;
• necesităţii de dezvoltari sau versiuni noi de firmware in scopul respectării cerinţelor legislative,
Delgaz Grid SA fiind beneficiarul si utilizatorul sistemului.
Sistemul AMR Gaz are posibilitatea extinderii functiilor actuale si a configuratiilor, precum si
posibilitatea adaugarii de functii noi. DEGR a achizitionat sisteme noi de masura; aplicatia are
posibilitatea de a adauga noi sisteme de masurare si noi interfete de comunicatie. Protocoalele noi de
comunicatie sunt dezvoltate la cerere. In acest sens se solicita dezvoltarea de noi protocoale de
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comunicatie intre dispozitivele Cason si noile corectoare achizitionate. Aceste noi corectoare vor
inlocui corectoarele scadente din punct de vedere metrologic. Acestea sunt instalate la clienti mari
care necesita monitorizare zilnica in vederea alocarii corecte a cantitatilor consumate conform
Codului Retelei. Pentru un alt tip de corectoare se solicita dezvoltarea unui nou protocol de
comunicatie pentru citirea volumelor perturbate. Aceste volume se vor regasi in raportul de consum
cu indecsi in alarma si se va avea posibilitatea identificarii unor erori de masurare.
Cantitati estimate:
Nr. Crt.
1

Serviciu
Dezvoltari firmwarecontoare AMR

UM
ManDay

Cantitate
37

Pret unitar lei

Pret total lei

Invitatia este insotita de Codul de conduita, Formular Q&A, Anexa Protectia datelor si
Securitatea informatiilor, Draft contract, Anexa 1 contract- Clauze generale.
Durata contractului: 12 luni.
Termen de livrare: 30 zile de la data comenzii
Criteriul de atribuire aplicat: pretul cel mai scazut.
Oferta va contine cel mai bun pret care poate fi sustinut.
Preturile vor fi exprimate in lei si nu cuprind TVA. Preţul este ferm pe toată durata contactului
şi nu se actualizează.
Termen de plata 45 zile EOM (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.)
Toate documentele vor fi elaborate in limba romana.
1. Cerinte privind situația ofertantului :

În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3 ani pentru
contracte de valori similare și procesul de calificare este încă valabil nu va fi efectuată
o nouă calificare.
În orice alta situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea dvs ca
furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade unde veti completa datele si veti incarca documentele solicitate.
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Oferta tehnico-financiara(pdf si editabil)
- Acordul pentru forma Codului de conduita, Draftului de contract, Anexei 1
contract- Clauze generale, Anexei Protectia datelor si Securitatea informatiilor . In
cazul in care sunt obiectiuni, acestea se vor preciza intr-o adresa separata.
3. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
- Solicitări de clarificare a documentatiei 5-8.2022, orele 14(formularul Q&A)
- Trimiterea ofertelor, termenul limita fiind: 9.08.2022- orele
16(nerespectarea termenului limita poate duce la
eliminarea ofertelor din procesul de evaluare), prin email
la Mircea.Siriteanu@delgaz-grid.ro
- Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu furnizorii –
Synertrade;
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Derularea unei eventuale 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.
Daca aveti nelamuriri cu privire la modul de desfasurare al procedurii va
stau la dispozitie cu informatii suplimentare.

Cu stima,
Mircea Siriteanu,
Responsabil de categorie regionala
SIRITEANU MIRCEA
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