CATRE,
Operatorii economici interesati
Nr. 19078/25.03.2022
Ref: Invitatie depunere oferta

Delgaz Grid SA
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
www.delgaz.ro
Bianca Maria Moldovan
T +40 744 374 001
bianca-maria.moldovan@eonromania.ro

Stimați domni/stimate doamne,

Vă invităm să participati la procedura de achizitie a serviciilor profesionale de
asistență în implementarea a două proiecte finanțate în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate
şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de
carbon, Obiectivul specific 6.1 – Creșterea producției de energie din resurse
regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) – distribuţie și
Obiectivul specific 6.3 – Reducerea consumului mediu de energie electrică la
nivelul locuinţelor.

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali
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
778.208.685 lei din care
777.168.994,25 lei vărsat

1/3

1. Principalele date ale achiziției:
Procedură proprie, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 99/2016 privind
achizițiile sectoriale. Delgaz Grid S.A. va iniția procedura de achiziție printr-o procedură
proprie pentru încheierea a două contracte având ca obiect prestarea serviciilor
profesionale de asistență în implementarea următoarelor două proiecte:
I. „Modernizare statie de transformare 110/20 kV Vicov, upgrade sistem SCADA si
echipare circuit nr. 2 al LEA 110 kV Radauti – Vicov, apartinând Delgaz Grid SA, în
scopul preluarii energiei electrice produse din surse regenerabile în conditii de siguranta
în functionare a SEN”, denumit în continuare Proiect 1.
II. „Modernizare rețea de distribuție Delgaz Grid SA LEA MT, LEA JT și implementare
sistem de contorizare inteligentă pentru consumatorii din zona rurală a Județului
Neamț”, denumit în continuare Proiect 2.
Se va incheia caîte un contract pentru fiecare proiect, cu durata de valabilitate de la
semnarea Contractelor de Finanțare până la finalizarea duratei de implementare a
Proiectelor, fără a depăși 36 de luni.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: cea mai avantajoasă ofertă tehnico-economică,
conform criteriilor de selecţie şi atribuire precizati in cap. 7 din caietul de sarcini.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere Caietul de sarcini si anexele ataşate
prezentei invitaţii.
2. Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
La un moment ulterior depunerii ofertelor, operatorul economic interesat va primi
informații suplimentare pentru calificarea sa ca și furnizor Delgaz.
În vederea calificării, Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade. In acest sens, operatorul economic interesat, va raspunde la maxim 3
chestionare privind informatii generale despre companie.
3. Documente de calificare vor conţine:
- toate informaţiile necesare, în conformitate cu toate cerinţele precizate in Caietul de
Sarcini, cap. 7.1.
4. Oferta tehnică:
Oferta tehnică care va conţine toate informațiile relevante pentru Ofertant în vederea
admiterii ofertei de către Beneficiar și va include cel puțin următoarele capitole:
- Descrierea activităților ofertate, în conformitate cu structura prezentată în
prezentul Caiet de Sarcini, Capitolul „Descrierea serviciilor solicitate”;
- Detalierea expertizei Ofertantului, în conformitate cu prevederile subcapitolului
„Criterii de Calificare” din prezentul Caiet de Sarcini;
- Detalierea experienței similare a echipei desemnate de Ofertant, care va cuprinde
inclusiv documentele justificative solicitate în subcapitolele „Criterii de calificare”
și „Criterii de selecție” din prezentul Caiet de Sarcini.
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Oferta financiară:
- Oferta financiară va fi prezentată de către Ofertant pentru fiecare Proiect în parte.
- Oferta financiară / Proiect va fi evidențiată ca valoare globală în lei fără TVA.
- Pretul contractului va include toate cheltuielile pentru executia contractului, în
conformitate cu activitățile solicitate prin Caietul de Sarcini.

5. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
- Solicitări de clarificare a documentatiei (daca este cazul): se vor transmite prin
email in format editabil (word) la adresa: bianca-maria.moldovan@eon-romania.ro
pana la data de 30.03.2022, ora 12.00.
- Termen limită de răspuns din partea Delgaz Grid la solicitarea de clarificări: 01.04.2022.
La toate solicitările de clarificări se va transmite răspuns cumulat care va fi publicat şi pe
site-ul companiei la numarul anuntului de invitatie.
- Trimiterea ofertelor cu termenul limita: 04.04.2022, ora 15, prin email la adresa
bianca-maria.moldovan@eon-romania.ro. Ofertanţilor interesaţi de depunerea
ofertelor li se va pune la dispoziţie un link către spaţiul de stocare pe Onedrive unde se
poate încărca oferta, în cazul în care mărimea ataşamentelor este prea mare pentru
transmitere prin e-mail.
- Analiza și clarificarea documentelor de calificare, a ofertelor tehnice si financiare.
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea contractului, cu ofertantul clasat
pe locul 1, conform criteriu de atribuire precizat.
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 ataşament :
• Caiet de sarcini si anexa Lista documente justificative;
• Draft contract si anexe contract;
• Formulare de oferta.

Va multumim!

Cu respect,
Bianca Maria Moldovan
Responsabil categorie globala

3/3

BIANCA-MARIA Digitally signed by
BIANCA-MARIA
MOLDOVAN MOLDOVAN

