DELGAZ GRID S.A., Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

Nr: 2966/13.01.2022

DELGAZ GRID SA
Departament Achizitii Retea

CERERE DE OFERTA

Birou Achizitii Retea Electricitate
Petru Movila, nr. 38 700014,
Iasi

Stimați Domni/Stimate Doamne,
Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta urmatoarele
produse: Cutii de Distribuţie, Tablouri de Distribuţie, Cutii de
Secţionare, Cutii de Măsură, pentru care va invităm să depuneti oferta.

Luminita Mihailescu
M +40 756 196 544
luminita.mihailescu@delgaz-grid.ro

Cod CPV principal: 31200000-8 Aparate de distributie si control ale energiei
electrice (Rev.2)
Coduri CPV suplimentare:
31214510-7 - Tablouri de distributie (Rev.2)
31211200-0 - Cutii de sigurante (Rev.2)
31219000-4 - Cutii de protectie (Rev.2)
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
1. Atribuirea contractelor se va face pe loturi, ofertantul avand dreptul de a
depune oferta pe unul sau mai multe loturi:
LOT 1 - Cutii de Distribuție + Cutii de Secționare de 0,4 kV
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cod SAP

Denumire material

20036623
20036626
20036627
20036628
1400023426
20036630
20036631
20036633
20036634
20036635
1400023427
1400022360

CUTIE DIS CD1.3+2R 100A 50KVA
CUTIE DIS CD1.3+2R 160A 100KVA
CUTIE DIS CD1.3+2R 250A 160KVA
CUTIE DIS CD1.3+2R 400A 250KVA
CUTIE DIS CD1.6 400A 250KVA FARA IP
CUTIE DIS CD2.3+2R 100A 50KVA
CUTIE DIS CD2.3+2R 160A 100KVA
CUTIE DIS CD2.3+2R 250A 160KVA
CUTIE DIS CD2.3+2R 400A 250KVA
CUTIE DIS CD2.3+2R 630A 400KVA
CUTIE DIS CD2.6 630A 400KVA FARA IP
CUTIE SECTIONARE LEA 0,4KV
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UM
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
TOTAL

Cant.
15
30
40
25
10
1
1
10
10
1
1
120
264

Directori Generali
Dragos Mihail Barbulescu
(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
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LOT 2 - Tablouri de Distribuție
Nr.
crt.

Cod SAP

1
2
3
4
5

20036636
20036637
20036638
20036639
1400000600

Denumire material
CUTIE DIS CD1.3+2R 100A 50KVA 1 KV
CUTIE DIS CD1.3+2R 160A100KVA 1KV
CUTIE DIS CD1.3+2R 250A160KVA 1KV
CUTIE DIS CD1.3+2R 400A250KVA 1KV
CUTIE SECTIONARE LEA 1KV CU SEP

UM

Cant.

buc
buc
buc
buc
buc
TOTAL

2
2
2
2
10
18

UM

Can
t.

buc
buc

9
4

buc

2

TOTAL

15

UM

Can
t.

buc
TOTAL

40
40

LOT 3 - Cutii de Distribuție + Cutii de Secționare de 1 kV
Nr.
crt.

Cod SAP

1
2

20036620
20036621

3

Denumire material
TABLOU TD-JT 8+4 PLECARI NH4
TABLOU TD-JT 4+4 PLECARI NH4
TABLOU TD-JT 8+4 PLECARI CU ÎNTR
1600A

LOT 4 - Cutii de Măsură
Nr.
crt.

Cod SAP

1

1401011091

Denumire material
CUTIE DE MASURARE 270/560/310 CM

2. Durata contractului: 18 luni calendaristice, termen calculat de la data
semnarii contractului de catre ambele parti.
3. Ajustarea preturilor
Pentru primele 12 luni calendaristice de la data semnarii contractului,
preturile raman ferme, fixe si neindexabile.
Preturile se pot actualiza la cererea oricarei parti incepand cu cea de a 13-a
luna, in functie de evolutia anuala a indicelui ,,Indicele Preturilor de
Consum pentru marfuri nealimentare" comunicat de catre Institutul
National de Statistica, dupa urmatoarea formula:
Va = V(0) x C(A), unde:
Va = valoarea ajustata a preţului unitar ofertat;
V(0) = valoarea preţului unitar declarat în propunerea financiară care a stat
la baza atribuirii contractului;
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C(A) = coeficientul de ajustare care urmeaza sa fie aplicat.
Pentru determinarea C(A) se va lua in calcul Indicele Preturilor de Cosum
pentru marfuri nealimentare comunicat de catre Institutul National de
Statistica in luna semnarii contractului si Indicele Preturilor de Consum
pentru marfuri nealimentare comunicat de catre Institutul National de
Statistica in ultima luna disponibila pe site-ul Institutului National de
Statistica, anterioara datei pentru care devine incidenta clauza de ajustare a
preturilor.
4. Atribuirea contractului se va face pe baza pretului cel mai scazut
ofertat.
5. Termenul de livrare propus este de 30 de zile de la primirea comenzii
de aprovizionare.
6. Transportul:
Valoarea ofertei va include toate cheltuielile franco-depozite DELGAZ
GRID SA (din jud. Iași, Bacău, Suceava, Neamț, Vaslui, Botoșani).

7. Mod prezentare oferta:
➢ Ofertanţii vor transmite:
- dovada existenţei Sistemului de management al calităţii ISO
9001
- dovada existenţei Sistemului de management al mediului ISO
14001.
Oferta tehnica va fi intocmita baza informaţiilor din Specificaţiile
Tehnice şi va continue toata documentatia specificata in Anexa 1 Documentaii ce trebuie furnizate Entității contractante în legătură cu
produsul ofertat.
➢ La momentul depunerii ofertantul va transmite doar o
declarație pe proprie raspundere prin care:
- ofertantul declara ca oferta tehnica respectă toate cerințele
solicitate în Specificatiile tehnice;
- ofertantul se angajeaza sa transmita la solicitarea Entitatii
Contractante oferta tehnica completa, continand toate
documentele solicitate prin Anexa 1 - Documentatii ce
trebuie furnizate Entității contractante în legătură cu
produsul ofertat.
- ofertantul declara ca poate prezenta Testele/buletinele
specificate in Anexa 3, fie la momentul transmiterii ofertei
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tehnice, fie, in cazul in care va fi declarant castigator, cel
tarziu inainte de prima livrare.
Ulterior stabilirii clasamentului, Entitatea Contractantă va
solicita ofertantului clasat pe locul I transmiterea ofertei tehnice
intr-un termen care nu poate depasi 3 zile de la data solicitarii.
Netransmiterea ofertei in termenul solicitat / transmiterea unei
oferte incomplete sau care nu indeplineste cerintele din
Specificatiile Tehnice conduce la descalificarea ofertantului.
Entitatea Contractanta va relua algoritmul prin solicitarea de
prezentare a ofertei tehnice complete catre ofertantul clasat pe
pozitia urmatoare, pana la epuizarea numarului de ofertanti
participanti.
➢ Oferta financiara va fi exprimata in lei (fara TVA) si va cuprinde
toate documentele mentionate in Anexa 2, opisul ofertei financiare,
atasata invitatiei.
Pentru intocmirea acesteia va recomandam:
1. Toate valorile introduse in calculul ofertei financiare sa nu
contina mai mult de 2 zecimale.
2. Verificati daca toate calculele au fost facute corect.
8. Termenul de plata: Ofertantul va preciza optiunea sa privind termenul
de plata odata cu transmiterea ofertei preliminare, la sectiunea aferenta din
cadrul Formularului C1B:
a) Conform clauzei 3.3.1 din Contract, termenul general de plata propus
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.
Sau
b) Termenul de plata este de 15 zile, cu discount 2%. Partile convin de
comun acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii
urmatoare implinirii termenului 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 de plata.
Sau
c) Termenul de plata este de 15 zile, de la data emiterii facturii, cu discount
3%.
9. Perioada de garantie minimă acceptată de beneficiar este de 36 de luni
și se compune din două termene şi anume:
a) perioada de garanţie la depozitare: minim 12 luni de la data livrării;
b) perioada de garanție în exploatare: este egală cu perioada de garanție
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ofertată – n, unde ”n” este egal cu numărul de luni de depozitare.
Perioada de garanție finală cu care vor fi achiziționate produsele va fi
stabilită în contract, după negociere, dar nu poate fi mai mică decât cea
menționată anterior.
10. Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10%
din valoarea contractului fara TVA.
11. Valabilitatea ofertei: 90 zile calendaristice;
12. Alte informatii:
- Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura
ofertele care nu contin toate informatiile / doumentele solicitate prin
Invitatia de participare si / sau Specificatiile Tehnice.
- Entitatea contractanta isi rezerva dreptul ca, in cazul in care nu veti
raspunde invitatiei noastre si nu veti comunica motivele neparticiparii, vom
considera ca nu sunteti interesat in a avea o relatie de business cu compania
noastra, caz in care nu veti mai fi invitat la procedurile interne pe care le
vom initia.
Transmitem in atasament:
1. Anexa 1- Documentații ce trebuie furnizate Entității contractante în legătură cu
produsul ofertat;
2. Anexa 2 - Opis oferta financiara
3. Anexa 3_List Teste/Buletine tip
4. Specificatii tehnice:
Specificația Tehnică nr.006;
Specificația Tehnică nr.009;
Specificația Tehnică nr.011;
Specificația Tehnică nr.015;
Specificația Tehnică nr.018;
Specificația Tehnică nr.021;
Specificația Tehnică nr.032;
Specificația Tehnică nr.087;
Specificația Tehnică nr.157;
Specificația Tehnică nr.185;
Specificația Tehnică nr.271;
Specificația Tehnică nr.302;
5. Anexa 4 – Grafice de livrare;
6. Anexa 5 – Conceptul Logistic
7. Codul de conduita al furnizorului
8. Informare pivind protectie datelor cu caracter personal;
9. Draft contract produse;
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10. Anexa Termeni Generali la contract produse;
11. Formulare de oferta
Motivat de faptul ca accesul in spatiile Delgaz-Grid SA poate fi limitat, va rugam sa
transmiteti ofertele exclusiv in format electronic, pe adresa: luminita.mihailescu@delgazgrid.ro, cu conditia ca ele sa fie cu nr. de inregistrare, semnate si stampilate.
Data limita de transmitere a ofertelor: 21.01.2021, orele 14.00.

Va multumim!
Elena- Gabriela Pasarica
Sef Birou Achizitii Retea

Luminita Mihailescu
Analist Suport Achizitii
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