Delgaz Grid SA

CATRE,
Operatorii economici interesati

Ref: Invitatie depunere oferta

Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

Ovidiu Capatana
T +40-232-405611
F +40-232-405609
ovidiu.capatan@delgaz-grid.ro
Datele noastre de identificare:
EA-MB-Mu

Stima܊i domni/stimate doamne,

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziĠia având ca obiect:
PRAJINĂ TELESCOPICĂ ELECTROIZOLANTĂ CU UTILIZARE
MULTIPLĂ PE TIMP FĂRĂ PRECIPITAğII, CU APLICARE DE LA
SOL, CU LUNGIME TOTALĂ DE 9 m = 29 buc.
Scari culisante cu 2 tronsoane AL + 1 tronson electroizolant = 51 buc.
Dispozitiv de salvare de la inaltime = 25 buc.
1. Principalele date ale achizi܊iei:
Contractul se va incheia pe o perioada de 12 luni.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: pretul cel mai scazut.
2. Cerinte privind situa܊ia ofertantului ܈i criterii de excludere:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3
ani pentru contracte de valori similare ܈i procesul de calificare este încă valabil
nu va fi efectuată o nouă calificare.
În orice alta situa܊ie ve܊i primi informa܊ii suplimentare pentru calificarea dvs ca
܈i furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade.

3. Oferta va contine:

-

Oferta Tehnica

1 Ofertantul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente:
1.1 O fiúă tehnică care să conĠină, în ordine :
1
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a) denumirea produsului;
b) informaĠii despre producător, dacă e diferit de ofertant ;
c) domeniul de utilizare declarat de producător úi pentru care a fost certificat
modelul;
domeniul de utilizare trebuie să includă tipurile de protecĠie menĠionate la
poziĠia 1
d) caracteristici constructive, fizico-mecanice, chimice sau funcĠionale proprii
modelului care
asigură îndeplinirea funcĠiei de protecĠie pentru domeniul de utilizare declarat,
precum úi descrierea
marcajelor de pe produs; se recomandă ca acestea să fie prezentate în ordinea
din tabel 1;
e) alte caracteristici suplimentare sau semnificative specifice modelului;
f) mod de ambalare ;
g) alte servicii oferite, dacă e cazul ;
h) scurtă descriere a mijloacelor prin care se asigură controlul calităĠii
produselor livrate ;
i) mod de livrare ;
1.2 O copie a declaraĠiei EC de conformitate emisă de producător pentru
modelul respectiv úi, pentru produsele importate, traducerea acesteia în limba
română ; declaraĠia EC de conformitate trebuie să facă referire la reglementarea
tehnică aplicabilă (directiva 89/686/CEE sau reglementarea română
corespunzătoare, HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare) úi să conĠină
informaĠii clare privind denumirea modelului úi certificarea modelului, inclusiv
denumirea, adresa úi numărul de identificare al organismului de certificare
notificat care a aplicat procedura „examinare EC de tip” úi numărul
certificatului de „examinare EC de tip”.
1.3 Un exemplar din fiúa de informaĠii furnizate de producător (instrucĠiuni
pentru utlizatori), în limba română; fiúa de instrucĠiuni trebuie să corespundă
cerinĠelor din reglementarea tehnică aplicabilă (directiva 89/686/CEE sau
reglementarea română corespunzătoare, HG nr. 115/2004 cu modificările
ulterioare) úi să conĠină informaĠii clare privind utilizare; depozitare;
întreĠinere; reciclarea produselor uzate; denumirea, adresa úi numărul de
identificare al organismului de certificare notificat care a efectuat examinarea
EC de tip.
1.4 Un angajament de a suporta costurile unor controale asupra loturilor livrate,
efectuate prin încercări la laboratoare independente úi menĠionarea numărului
de exemplare supuse acestui control, funcĠie de mărimea lotului livrat ;
1.5 Un exemplar din modelul prezentat la licitatie, prevăzut cu marcajul de
conformitate european CE úi alte marcaje specifice tipului de produs úi însoĠite
de fiúa de instrucĠiuni pentru utilizatori în limba română ;
1.6 Toate documentele însoĠitoare/dovezile înaintate să se refere la modelul
prezentat úi să nu conĠină informaĠii contradictorii.
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-

Oferta Financiara;

Propunerea financiara va include toate cheltuielile necesare îndeplinirii contractului.
(Preturile vor fi exprimate in lei si nu cuprind TVA. In pretul ofertat vor fi cuprinse
transportul si toate taxele si impozitele legale pana la sediul beneficiarului.)
4. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 14.04.2021, prin email la
ovidiu.capatana@delgaz-grid.ro;
- Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu furnizorii –
Synertrade;
- Analiza ܈i clarificarea ofertelor;
- Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor aspectelor
tehnice/financiare;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea;
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.
Transmitem în ataúament :
- Specificatia Tehnica 91 SSM, Specificatia Tehnica 25 SSM, Specificatia Tehnica
45 SSM, Grafic de livrare.

Va multumim !

Cu stima,
Andrei Mihaly

Ovidiu Capatana

Sef Birou Achizitii Administrative

Responsabil Categorie Regionala
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