Delgaz Grid SA
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
Aurora Kovacs

Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

Operatori economici,

T: +40-365-403673
F: +40-365-403963
aurora.kovacs@delgaz-grid.ro

Invitatie de participare la ofertare
Stimati domni,
Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru „Intocmirea
documentatiei tehnice necesara solicitarii si obtinerii avizului de
gospodarie a apelor si a permisului de traversare si a autorizatiei de
gospodarie a apelor pentru supratraversarea cu o conducta de gaze
naturale a paraului Poclos, str. Principala, Loc. Corunca, jud. Mures”
Elaborarea ofertei se va face ţinând cont de următoarele:
• Contractul se va incheia pe o perioada: de 6 luni de la data semnarii;
• Termenul de prestare a serviciilor: va fi de 60 de zile calendaristice de la
transmiterea comenzii;
• Termen de plata: 45 de zile
• Garantia de buna executie a contractului va fi 5% din valoarea contractului,
constuita prin SGB;
• Prestatorului i se solicita intocmirea Documentatiei tehnice, pentru
subtraversarea cursului de apa, din Loc. Corunca, jud. Mures aflat in
administrarea A.B.A Mures, necesara solicitarii si obtinerii avizului de
gospodarie a apelor si a permisului de supratraversare;
• Documentatia se va intocmi in conformitate, cu prevederile Ordinului M.M.P
nr. 828/2019 799/2012 aceasta fiind elaborata de o firma atestata de
M.M.P/M.A.P;
• Firma atestata va intocmi documentatia de fundamentare, va solicita si va
obtine avizul de gospodarie a apelor si permisul de traversare daca aceasta se
solicita in avizul de gospodarie a apelor inclusiv proiectul de sustinere a
conductelor aeriene (daca este cazul).
• Oferta financiara va include:
- Valoarea documentatie si obtinerea avizului de gospodarie a apelor;
- Valoare documentatie si obtinerea permisului de traversare;
• Anexam Caietul de sarcini nr. 96874/07.12.2020.
Data limită pentru depunerea ofertei 28.12.2020 ora 1200, pe adresa de e-mail:
aurora.kovacs@delgaz-grid.ro persoana de contact Aurora Kovacs.
Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Cu stimă,
Codruţa Schwartz
Director Dep. Achizitii Retea
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