Delgaz Grid SA

CATRE,
Operatorii economici interesati
Nr. 42316/21.05.2020
Ref: Invitatie depunere oferta

Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

Nicoleta Apostol
T +40-232-405635
F +40-232-405699
Nicoleta.apostol@delgazgrid.ro
Datele noastre de identificare:
EA-MB-Mu

Stimați domni/stimate doamne,

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect servicii de
consultanță în vederea elaborării și depunerii a două dosare de finanțare în
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritată 6,
Obiectivele Specifice 6.3 și 6.1, prin încheierea a două contracte de
consultanță, fiecare cu o durată de 18 luni, după cum urmează:
1. Contract 1 - Servicii de consultanță în vederea elaborării și depunerii Proiectului Preşedintele Consiliului de
POIM 6.3 - MODERNIZARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE DELGAZ GRID SA Administraţie
Manfred Paasch
LEA MT, LEA JT ȘI IMPLEMENTARE SISTEM DE CONTORIZARE
INTELIGENTĂ PENTRU CONSUMATORII DIN ZONA RURALĂ A
Directori Generali
Ferenc Csulak (gen.)
JUDEȚULUI NEAMȚ – LOT 1;
2. Contract 2 - Servicii de consultanță în vederea elaborării și depunerii Proiectului
POIM 6.1 - MODERNIZARE STAȚIE DE TRANSFORMARE 110/20 JKV
VICOVU DIN GESTIUNEA DELGAZ GRID SI INTEGRARE ÎN SCADA (
SAU UPGRADE SISTEM SCADA) IN SCOPUL PRELUĂRII ENERGIEI
ELECTRICE PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE ÎN CONDIȚII DE
SIGURANȚĂ A FUNCȚIONĂRII A SEN - LOT 2;

1. Principalele date ale achiziției:
Contractul se va incheia pe o perioada de 18 luni.
Achizitia este organizata pe cele 2 loturi enumerate mai sus.
Contractul poate fi atribuit separat pe loturi. Ofertantul poate depune oferta pe
unul sau ambele loturi. In acest sens, ofertele ce se vor transmite, vor preciza
numele si numarul lotului la care se participa.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: pretul cel mai scazut.
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Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj)

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
- Caietul de sarcini nr. 42302/21.05.2020;
- Formularele prezentei achizitii;
2. Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
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
și furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade.
3. Cerințe privind capacitatea tehnica și economică a ofertantului:
Experienta similara: Lista contracte similare, din ultimii cinci ani, si certificari
de buna executie - Formular nr. 8. Se vor respecta cerintele precizate in cap.
5.2. din Caietul de Sarcini nr. 42302/21.05.2020 ;

Media cifrei de afaceri: Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de minim
1,000,000 EUR; Se va transmite declaratie in acest sens.

Atestare AMCOR: Pentru justificarea criteriilor de calificare, se vor prezenta
documente proprii (contracte, scrisori de recomandare, procese verbale de
recepție). Se vor respecta cerintele precizate in cap. 5.4. din Caietul de Sarcini
nr. 423027/21.05.2020 ;
Personalul Consultantului/Echipa de Proiect:
Echipa de proiect trebuie să conțină specialiști conform cerintelor precizate in
cap. 5.1. din Caietul de Sarcini nr. 42302/21.05.2020 ; Eventuale atestări vor fi
atasate.
Detalierea echipei de proiect conform cerințelor din cap. 5.1 din Caietul de
Sarcini se va face împreuna cu o alocare pe activități a echipei.
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4. Oferta tehnica va contine:
 Un memoriu tehnic care sa răspundă la cerințele de la capitolul 2.
 Certificatul de atestare AMCOR.
5. Oferta financiara va contine:
- Draftul de contract, 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.
- Oferta financiară va trebui sa cuprindă: Tariful consultantului exprimat in
lei fără TVA. Tariful consultantului va consta din: sumă fixă + comision de
succes calculat la valoarea finanțării nerambursabile.
Oferta financiară in lei va fi prezentată pe fiecare proiect în parte, defalcată pe
două etape, după cum urmează:
1. valoare aferentă serviciilor de consultanță aferente depunerii complete a
documentației de proiect;
2. valoare aferentă comisionului de succes, după primirea notificării de
aprobare a proiectului din partea Autorității de Management POIM.
Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente prestarii serviciilor
in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, precum si orice alte cheltuieli
necesare îndeplinirii contractului.
6. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
- Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 26.05.2020, ora 12 prin email
la nicoleta.apostol@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.

3/4

Transmitem în ataşament :
- Formulare; Caiet de Sarcini;
- Draft contract, cod conduita Prestator;
Va multumim !

Cu stima,
Andrei Mihaly

Nicoleta Apostol

Sef Birou Achizitii Administrative

Responsabil Categorie Globală

4/4

