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

18.11.2021, Tg Mures
Invitaţie depunere oferta

Stimaţi domni,
Prin prezenta va invitam sa participati la procedura de contractare pentru achizitia de truse de
prim ajutor si kit-uri de inlocuire a continutului acestora in locatiile Delgaz Grid S.A.
Drept urmare, va invitam sa intocmiti si sa depuneti cea mai avantajoasa propunere de oferta, in
conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a documentatiei descriptive pe care le punem la
dispozitie.

Produs
Truse de prim ajutor fixe complet echipate
Truse de prim ajutor portabile complet echipate
Kit de inlocuire a continutului trusei de prim ajutor

Cantitati estimate 3
U.M. ani
buc
237
buc
75
buc
1644

Principalele date ale achiziției:
-

Contractul se va incheia pe o perioada de 3 ani (36 luni).
Documentele vor fi redactate in limba romana.
Criteriul de evaluare al ofertelor si atribuire: cea mai buna oferta financiara.

Modalitate elaborare ofertă:
Elaborarea ofertei se va face având în vedere cerințele prezente in Caietul de sarcini.
Oferta trebuie sa contina:
Oferta tehnica care se va intocmi astfel încât aceasta sa raspunda în totalitate cerintelor din Caietul
de sarcini si a Anexelor acestuia.
Oferta financiara la intocmirea careia se va lua in considerare ca preturile unitare ofertate sa
includa toate cheltuielile privind ambalarea si livrarea produselor in locatiile Beneficiarului.
Oferta financiara se va intocmi in baza cantitatilor estimate de produse prezentate in Anexa 1 –
Necesar truse si kit-uri prim ajutor DEGR.
Pretul va fi exprimat in lei, cu maxim doua zecimale, fara TVA.
1

Termenul de plata, conform politicilor financiare ale grupului E.ON SE, este:
Termenul general de plata este de 45 de zile. Partile convin de
comun acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data
45 days EOM - net, de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. In
*EOM=End of Month
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.
Principalii pași ai desfașurarii achiziției:
- Solicitări de clarificare a documentatiei pana cel tarziu in data de 23.11.2021;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 25.11.2021, ora 16:00, prin email la adresa: biancamaria.moldovan@eon-romania.ro;
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea contractului cu ofertantul clasat pe
locul 1.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura ofertele care nu respecta
cerintele solicitate prin invitatia de participare si documentatia atasata.
Transmitem în ataşament :
→ Caietul de sarcini nr. 59152/05.10.2021
→ Anexa 1 – Necesar truse si kit-uri prim ajutor DEGR;
→ Anexa 2 – Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea cerintelor HSE.

Vă multumim!
Cu stima,

Bianca Moldovan
Responsabil Categorie Globală
BIANCA-MARIA Digitally signed
by BIANCA-MARIA
MOLDOVAN MOLDOVAN
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