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

CĂTRE,
Operatorii economici interesați
Ref: Invitație depunere ofertă de livrare energie
electrica pentru consum propriu tehnologic Delgaz Grid
pentru luna Mai 2022

Delgaz Grid SA
Divizie Contracte si Managementul
Energiei
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
www.delgaz.ro
Toderica Margareta
0723163380

Stimați domni/stimate doamne,

Margareta.Toderica@delgazgrid.ro

Societatea Delgaz Grid, operator licențiat de distribuție energie electrica, vă
lansează invitația de a depune oferta dvs. comercială cea mai competitivă pentru
livrarea de energie electrica pentru acoperire consum propriu tehnologic cu livrare
în luna MAI 2022.
Condiţii comerciale solicitate:
•

Cantitate:

17MW banda
15MW varf de luni pana vineri inclusiv
•

Plata în 5 zile lucratoare după luna de livrare.

Restul parametrilor sunt conform contractului anexat prezentei invitaţii, contract
care face parte integrantă din Invitaţia la ofertare.

NOTĂ: În situația în care nu ne puteţi oferta nivelul cantitativ indicat, vă rugăm să
ne înaintați oferta dvs. comercială cea mai competitivă pentru cantitatea pe care o
puteţi disponibiliza.

Elaborarea ofertei se va face în limba română.
Procedura se va derula conform următorilor pași:
•
Trimiterea ofertelor, termenul limită este: marti, 19 aprilie 2022, orele
15:00, prin email la : cristina.tanasa@delgaz-grid.ro si
Margareta.Toderica@delgaz-grid.ro

•
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Analiza și clarificarea ofertelor;

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali
Cristian Secoșan (Director General)
Ferenc Csulak (Adj.)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital social subscris
778.208.685 lei din care
777.168.994,25 lei vărsat

•
Derularea unei runde de negociere, în vederea clarificării tuturor aspectelor
comerciale/tehnice/financiare/juridice;
•
Transmiterea comunicărilor finale și încheierea/semnarea
contractului/contractelor (model Delgaz Grid anexat) cu ofertantul/ofertanţii care
depun cele mai competitive oferte de preţ. Criteriul de atribuire şi departajare a
ofertelor va fi preţul în lei/MWh ofertat, respectiv, preţul/preţurile cele mai scăzute
Astfel, în funcţie de ofertele de preţ primite şi a clasamentului, se vor declara
câștigătoare oferta/ofertele cu preţul/preţurile cele mai mici până la acoperirea
cantităţii solicitate.

Vă mulțumim!

Cu respect,

Anca EVOIU
Director General Adjunct
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Liliana SIRGHIE
Director Divizie Contracte si Managementul Energiei

