Delgaz Grid SA

CATRE,
Operatorii economici interesati

Bd. Pandurilor, nr. 42
540554 Tg. Mures

Raluca Roncea
T +40-365-403362
F +40-747-039175
Raluca.roncea@delgaz-grid.ro

Stimați domni/stimate doamne,
Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect: Semne de
circulatie si balize de semnalizare
1. Principalele date ale achiziției:
Termen de livrare: 40 de zile de la data primirii comenzii de aprovizionare
Termen de garantie: minim 24 de luni
Livrarea echipamentelor se va face conform Graficului de livrare pentru fiecare
unitate loogistica.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de evaluare al ofertelor: oferta financiară cea mai avantajoasă
2. Modalitate elaborare ofertă:
La elaborarea ofertei se va tine cont de caracteristicile tehnice mentionaste in
anexa Caracteristici tehnice/ Specificații tehnice: conform STAS 1848/2011
Oferta trebuie sa contina:
Oferta tehnica;
Oferta financiara: pretul va fi exprimat in lei, cu maxim doua
zecimale, fara TVA.
Termenul de plata, conform politicilor financiare ale grupului E.ON
SE se va alege si mentiona in ofertă una din cele 3 variante de termen
de plata de mai jos:
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.

15 days EOM - 2% cash
discount
*EOM=End of Month

Termenul general de plata este de 15 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 intro zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi
bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului general de plata.

In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general
de plata de 15 zile acesta va acorda Achizitorului un
discount de 3% raportat la valoarea platii. In aceasta situatie
plata se efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai
15 days - 3% cash discount
astepta data de 5 a lunii urmatoare expirarii termenului
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intro zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi
bancara.
3. Transmitem în ataşament :
Caracteristici tehnice/ Specificații tehnice: conform STAS 1848/2011 impreuna
cu Grafic ferm de livrare
Termenul de depunere al ofertelor: 18.08.2020, ora 12.00
Va multumim !
Cu stima,
Andrei Mihaly
Sef Birou Achizitii Administrative
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Raluca Roncea
Responsabil Categorie Regională

1. Caracteristici tehnice/ Specificații tehnice: conform STAS 1848/2011

Baliză lucrări
Panourile din plastic sunt folosite pentru a semnala zonele în care se executa lucrari.
Panoul este realizat din PPC/PVC, nu se deteriorează la soare sau ploaie, este ușor de
transportat și manipulat. Materialul din care sunt realizate, ușurinta și practicitatea cu care sunt
transportate și ridicate micșorează riscurile personalului.
▪ Dimensiuni orientative: 480x600x900 (LxHxW)
▪ Greutate - 12 Kg
▪ Material - PPC Panou / PVC (baza)
▪ CertificareDIN
EN
ISO
9001:2008

Baliză semnalizare lucrări — Atenție
▪ Dimensiuni orientative:- 480x600x900 (LxHxW)
▪ Greutate - 12 Kg
▪ Material - PPC Panou / PVC (baza)
▪ Certificare - DIN EN ISO 9001:2008

Baliză flexibilă 100cm pentru lucrări — rosu/galben
Destinate marcării zonelor unde se execută lucrări pe carosabil pentru atenţionarea
participanţilor la trafic. Sunt confecţionate din material plastic pentru a diminua efectul
acroşajului, peste care se aplică folie reflectorizantă cu adeziv special. Suportul balizelor este
confecţionat din cauciuc vulcanizat şi asigură o bună stabilitate a dispozitivelor.
▪ Dimensiuni orientative: (WxH) 450x200x1000 mm
▪ Reflectorizante
▪ Material -PPC-PVC
▪ Greutate -11,1 Kg
▪ Suport pliabil

▪

Certificare -DIN EN ISO 9001:2008

2. Durata normata de exploatare (stabilita conform Anexa 2 la Metodologia de calcul
a tarifelor de distributie aprobata prin Odin ANRE 72/2013 coroborat cu HGR
2139/2004 – Catalog durata mijloace fixe: 3 ani
3. Continut set. (un set : 1buc - baliza lucrari , 1buc - baliza semnalizare lucrări ,
4buc - Baliză flexibilă 100cm pentru lucrări — rosu/galben)

Anul 2020
Cantitate de livrat

Grafic ferm de livrare

Nr. Crt.

Tip semn

Indicator

UM Cantitate
totala

CORE
Iasi

CORE
Bacau

CORE
Suceava

CORE
Botosani

CORE
Neamt

CORE
Vaslui

Dep.
Construcţii
Montaj
Electricitate
SV

Dep.
Construcţii
Montaj
Electricitate
BC

10

1

3

1

1

1

1.

Carucior
portsemnalizare

set.

19

2

2.

Drum ingustat dr.

buc.

64

2

14

7

7

25

7

1

1

3.

Drum ingustat stg.

buc.

64

2

14

7

7

25

7

1

1

4.

Acces interzis

buc.

31

2

1

7

1

15

1

2

2

5.

Depasirea
autoveficulelor cu
exceptia
motocicletelor fara
atas interzisa

buc.

30

2

4

20

2

2

6.

Sfarsitul restrictiilor

buc.

14

2

4

4

2

2

7.

Ocolire – deviere
temporara

buc.

15

2

1

4

4

2

2

8.

Palete dirijare
circulatie

buc.

38

2

8

12

8

4

4

10

Ocolire

buc.

4

11

Set ( un set : 1buc baliza lucrari , 1buc baliza semnalizare
lucrări , 4buc Baliză flexibilă
100cm pentru
lucrări —
rosu/galben)

set.

53

4

1

12

25

6

3
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Achizitor,
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Sef Serviciu Suport Achiziții Electricitate

Cornelia Groza
Specialist Suport Achiziții-Electricitate

Furnizor ,
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