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

Delgaz Grid SA

CATRE,
Operatorii economici interesati
Ref: Invitatie depunere oferta nr. 337/ DEGR

Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
www.delgaz.ro
Sergiu Stoica
T +40-753-093-623
sergiu.stoica@eon-romania.ro

01.04.2021
Tg. Mures
Stimați domni/ stimate doamne,
Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect:
Servicii de creare de continut si gestionare conturi social media –
pagina FB/ Instagram ROMÂNIA SIGURĂ
1. Principalele date ale achiziției:
Prin prezenta solicităm depunerea unei oferte privind procedura de achiziție în vederea
încheierii unui contract pentru achiziția serviciilor de creare de continut si gestionare
conturi social media – pagina FB/ Instagram ROMÂNIA SIGURĂ
Anexat va transmitem Caietul de sarcini cu detaliile necesare transmiterii ofertei.
Perioada de contractare: contract pe o perioada de 24 luni;
Cantitate si descriere, conform tabelului de mai jos:

Președintele Consiliului de
Administrație
Manfred Paasch
Directori Generali

Activitate
Servicii de administrare

Detalii

Monitorizarea și gestionarea conturilor de social media –
România Sigură (Instagram și Facebook) – 20 de h/lună
Cerare de conținut
Creare de conținut zilnic pentru conturile de Facebook și
Instagram – România Sigură, cu posibilitatea de a posta
și câte două postări zilnice la nevoie.
Promovare conținut prin Derulare și optimizare campanii Facebook AdWords a
Facebook AdWords
50% din postările lunare
Creare conținut video,
Videos, Animatie, Voice over cu diverse mesaje de
infografii
siguranță
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Ferenc Csulak (Director General)
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 şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

Rapoarte de analiză și
performanță.
Creare Strategie de
dezvoltare și gestionare
Creare de imagini
personalizate

Analize și raportări privind performanțele lunare ale
conturilor social media – România Sigură cu
evidențierea de metrici.
Creare de Strategia de gestionare a conturilor pe Social
Media – România Sigură pentru cei 2 ani de gestionare a
conturilor, cu propuneri de îmbunătățire bazate pe
evoluții.
Cel puțin 10 imagini personalizate pe lună

Mentionam posibilitatea de suplimentare a contractului cu 30% pentru prestarea serviciilor
prevăzute în prezenta solicitare, daca va fi cazul, fără modificarea condițiilor contractuale
(inclusiv a termenului de livrare).
Criterii de calificare:
• Facilitate proprie de generare a 100% din conținutul planurilor editoriale pentru
postările de siguranță de pe conturile de social media – copie plan editorial similar
sau recomandare pentru servicii similare
• Capacitatea de gestionare a unor conturi de social media similare: cu cel putin
25.000 de urmăritori – link cont de social media gestionat
Criteriul de atribuire aplicat:
Criterii cantitative: Prețul – 50%
Criterii calitative – 50%
Criterii calitative sunt descrise in Caietul de sarcini.

În vederea efectuării scorurilor calitative se vor trimite urmatoarele documente/link-uri
justificative: Link conturi social media (cu mai mult de 25.000 de urmăritori) gestionate,
contracte similare, recomandări pentru servicii similar, plan editorial cu generare de mesaje
similare, link conturi social media gestionate în parteneriat cu instituții publice sau dovezi
de gestionare a unor parteneriate cu instituții publice.

Termene de plata standard:
45 days EOM – net,
*EOM=End of
Month
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Termenul general de plata este de 45 de zile. 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.
Termenul general de plata este de 15 de zile. Partile convin de comun acord ca data
15 days EOM - 2% c scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului
discount
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta
*EOM=End of
va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii
Month
termenului general de plata.
In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15 zile acesta
acorda Achizitorului un discount de 3% raportat la valoarea platii. In aceasta situatie
15 days - 3% cash
plata se efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai astepta data de 5 a
discount
lunii urmatoare expirarii termenului general de plata. In cazul in care aceasta data va
intr-o zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara.
Preturile vor fi exprimate in RON, nu includ TVA.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Informatii privind calificarea furnizorilor
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 platforma online Synertrade.
Vor fi excluse ofertele care nu indeplinesc criteriile de calificare mentionate mai sus.
Aceste oferte nu vor mai intra in etapa de analiza financiara.
2. Oferta va contine:
• Oferta financiara (tabel completat cu preturi unitare si valori totale)
• Termenul de plata agreat conform termenilor standard de plata ai DELGAZ
• Documente/ link-uri justificative
• Documentele de calificare mentionate mai sus
• Draftul de contract, cod de conduita si anexa GDPR – insusite prin semnatura si
stampila de catre ofertant. In cazul in care sunt obiectiuni la contract, acestea se vor
preciza intr-o adresa separata.
3.

Pasi de derulare a procedurii:
- Solicitări de clarificare a documentatiei – 05.04.2021, EOB
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-

Raspuns la Solicitarile de clarificari – 07.04.2021, EOD
Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 09.04.2021, EOB, prin email la
sergiu.stoica@eon-romania.ro;
Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu furnizorii –
Synertrade;
Analiza și clarificarea ofertelor;
DELGAZ GRID SA isi rezerva dreptul privind 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.
Va multumim!
Cu stima,

Sergiu Stoica
Responsabil Categorie Regionala
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