Delgaz Grid SA B.dul Pandurilor nr. 42 , Targu Mures, 540554, Mures

CITADIN PREST SA – Targu Mures
Email: contact@citadinprest.ro
Nr. 36634/22.04.2020
Invitatie de participare la ofertare

Delgaz Grid SA

Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
Ramona Izabella Izsak

Stimati domni,
Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru achiziţia lucrarilor
„Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spaţii verzi şi înlocuit plăci
cămine de vizitare în urma lucrărilor Delgaz Grid S.A.”, pentru
mentenanta (M) si investitii (I), in judetul Harghita Cod CPV:
45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

T +40-372-623 936
F +40-365-403693
ramona.izsak@delgaz-grid.ro

Abreviere

Elaborarea ofertei se va face ţinând cont de următoarele:
Documentatia descriptiva nr. 27489/12.03.2020 cu respectarea
cerintelor si depunerea documentelor solicitate;
• Modelul de contract;
• Lista cu cantităţile pentru ofertare atasată ;
• Criteriul de atribuire aplicat: cel mai bun raport calitate-pret
- cel mai bun raport calitate-cost
Evaluarea ofertelor financiare se va efectua astfel:
Algoritm de calcul:
Pretul ofertei - Componenta financiara: 95%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza
proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim
alocat.
P(n) = valoare oferta ofertata
Punctaj maxim componenta financiara: 95 puncte

Pagini:
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Perioada de garantie:
Punctajul se acorda astfel:

1/3

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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

a) pentru cel mai mare termen de garantie pentru executia lucrarilor se
acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv 5 puncte;
b) pentru alt termen decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel:
Punctaj TG = ( termen n ofertat / termen maximum ofertat) x 5 puncte.
Termenul de garantie minimum acceptat pentru este de 24 luni
calendaristice.
Pentru o perioada de garantie mai mica de 24 luni, oferta va fi
considerata neconforma.
Termenul de garantie maximum peste care oferta nu va fi punctata
suplimentar este de 60 luni calendaristice.
Punctaj maxim perioada de garantie : 5 puncte
• Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 5%
din valoarea contractului fara TVA.
• Valabilitatea garantiei de buna executie : perioada de garantie
oferita +14 zile
• Pretul lucrarilor ramane fix pe o perioada de 12 luni de la
semnarea contractului. Ajustarea pretului in lei se poate face o
singura data dar nu mai devreme de 12 luni de la data semnarii
contractului, la cererea oricareia dintre parti. PU vor fi ajustate
cu rata inflatiei anului anterior solicitarii de ajustare pret. In cazul
in care rata inflatiei este una negativa nu se vor modifica
preturile.
PU=pret unitar, a1=rata inflatiei
PU nou=PU vechi*a1+PU vechi

•
•
•

Rata
inflatiei
va
fi
cea
publicata
pe
site-ul
Institutului
National de Statistica: www.insse.ro
Daca nici una dintre parti nu solicita o ajustare pretului, atunci
acesta nu se ajusteaza. In cazul in care ajustarea este solicitata de
catre una dintre parti, atunci ajustarea se face conform celor
anterioare.
Se va incheia un contract de executie lucrari cu o valabilitate de
24 luni
Termenul de executie : 24 ore mentenanta/ 10 zile calendaristice pt
investitii
Termenul de plata: 60 zile calendaristice;

Data limită pentru depunerea ofertei 05.05.2020 ora 1400, la adresa de
email ramona.izsak@delgaz-grid.ro
Transmitem în ataşament :
- Documentatia descriptiva nr. 27489/12.03.2020 cu toate anexele ei.
2/3

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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

- Modelul de contract cu toate anexele lui
-Formulare
Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stima,
Codruta Schwartz
Director Dep. Achizitii Retea

Ramona Izabella Izsak
Responsabil Categorie Globala

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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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Delgaz Grid SA B.dul Pandurilor nr. 42 , Targu Mures, 540554, Mures

Geiger Transilvania SRL –Cristesti
Email: office@geiger.ro
Invitatie de participare la ofertare

Delgaz Grid SA

Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
Ramona Izabella Izsak

Stimati domni,
Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru achiziţia lucrarilor
„Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spaţii verzi şi înlocuit plăci
cămine de vizitare în urma lucrărilor Delgaz Grid S.A.”, pentru
mentenanta (M) si investitii (I), in judetul Harghita Cod CPV:
45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

T +40-372-623 936
F +40-365-403693
ramona.izsak@delgaz-grid.ro

Abreviere

Elaborarea ofertei se va face ţinând cont de următoarele:
Documentatia descriptiva nr. 27489/12.03.2020 cu respectarea
cerintelor si depunerea documentelor solicitate;
• Modelul de contract;
• Lista cu cantităţile pentru ofertare atasată ;
• Criteriul de atribuire aplicat: cel mai bun raport calitate-pret
- cel mai bun raport calitate-cost
Evaluarea ofertelor financiare se va efectua astfel:
Algoritm de calcul:
Pretul ofertei - Componenta financiara: 95%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza
proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim
alocat.
P(n) = valoare oferta ofertata
Punctaj maxim componenta financiara: 95 puncte

Pagini:

3

•

Perioada de garantie:
Punctajul se acorda astfel:

1/3

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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

a) pentru cel mai mare termen de garantie pentru executia lucrarilor se
acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv 5 puncte;
b) pentru alt termen decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel:
Punctaj TG = ( termen n ofertat / termen maximum ofertat) x 5 puncte.
Termenul de garantie minimum acceptat pentru este de 24 luni
calendaristice.
Pentru o perioada de garantie mai mica de 24 luni, oferta va fi
considerata neconforma.
Termenul de garantie maximum peste care oferta nu va fi punctata
suplimentar este de 60 luni calendaristice.
Punctaj maxim perioada de garantie : 5 puncte
• Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 5%
din valoarea contractului fara TVA.
• Valabilitatea garantiei de buna executie : perioada de garantie
oferita +14 zile
• Pretul lucrarilor ramane fix pe o perioada de 12 luni de la
semnarea contractului. Ajustarea pretului in lei se poate face o
singura data dar nu mai devreme de 12 luni de la data semnarii
contractului, la cererea oricareia dintre parti. PU vor fi ajustate
cu rata inflatiei anului anterior solicitarii de ajustare pret. In cazul
in care rata inflatiei este una negativa nu se vor modifica
preturile.
PU=pret unitar, a1=rata inflatiei
PU nou=PU vechi*a1+PU vechi

•
•
•

Rata
inflatiei
va
fi
cea
publicata
pe
site-ul
Institutului
National de Statistica: www.insse.ro
Daca nici una dintre parti nu solicita o ajustare pretului, atunci
acesta nu se ajusteaza. In cazul in care ajustarea este solicitata de
catre una dintre parti, atunci ajustarea se face conform celor
anterioare.
Se va incheia un contract de executie lucrari cu o valabilitate de
24 luni
Termenul de executie : 24 ore mentenanta/ 10 zile calendaristice pt
investitii
Termenul de plata: 60 zile calendaristice;

Data limită pentru depunerea ofertei 05.05.2020 ora 1400, la adresa de
email ramona.izsak@delgaz-grid.ro
Transmitem în ataşament :
- Documentatia descriptiva nr. 27489/12.03.2020 cu toate anexele ei.
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Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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

- Modelul de contract cu toate anexele lui
-Formulare
Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stima,
Codruta Schwartz
Director Dep. Achizitii Retea

Ramona Izabella Izsak
Responsabil Categorie Globala

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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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Delgaz Grid SA B.dul Pandurilor nr. 42 , Targu Mures, 540554, Mures

INSTGAZ SRL – Bardesti
Email: instgazromania@gmail.com
Nr. 36634/22.04.2020
Invitatie de participare la ofertare

Delgaz Grid SA

Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
Ramona Izabella Izsak

Stimati domni,
Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru achiziţia lucrarilor
„Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spaţii verzi şi înlocuit plăci
cămine de vizitare în urma lucrărilor Delgaz Grid S.A.”, pentru
mentenanta (M) si investitii (I), in judetul Harghita Cod CPV:
45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

T +40-372-623 936
F +40-365-403693
ramona.izsak@delgaz-grid.ro

Abreviere

Elaborarea ofertei se va face ţinând cont de următoarele:
Documentatia descriptiva nr. 27489/12.03.2020 cu respectarea
cerintelor si depunerea documentelor solicitate;
• Modelul de contract;
• Lista cu cantităţile pentru ofertare atasată ;
• Criteriul de atribuire aplicat: cel mai bun raport calitate-pret
- cel mai bun raport calitate-cost
Evaluarea ofertelor financiare se va efectua astfel:
Algoritm de calcul:
Pretul ofertei - Componenta financiara: 95%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza
proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim
alocat.
P(n) = valoare oferta ofertata
Punctaj maxim componenta financiara: 95 puncte

Pagini:

3

•

Perioada de garantie:
Punctajul se acorda astfel:

1/3

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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

a) pentru cel mai mare termen de garantie pentru executia lucrarilor se
acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv 5 puncte;
b) pentru alt termen decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel:
Punctaj TG = ( termen n ofertat / termen maximum ofertat) x 5 puncte.
Termenul de garantie minimum acceptat pentru este de 24 luni
calendaristice.
Pentru o perioada de garantie mai mica de 24 luni, oferta va fi
considerata neconforma.
Termenul de garantie maximum peste care oferta nu va fi punctata
suplimentar este de 60 luni calendaristice.
Punctaj maxim perioada de garantie : 5 puncte
• Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 5%
din valoarea contractului fara TVA.
• Valabilitatea garantiei de buna executie : perioada de garantie
oferita +14 zile
• Pretul lucrarilor ramane fix pe o perioada de 12 luni de la
semnarea contractului. Ajustarea pretului in lei se poate face o
singura data dar nu mai devreme de 12 luni de la data semnarii
contractului, la cererea oricareia dintre parti. PU vor fi ajustate
cu rata inflatiei anului anterior solicitarii de ajustare pret. In cazul
in care rata inflatiei este una negativa nu se vor modifica
preturile.
PU=pret unitar, a1=rata inflatiei
PU nou=PU vechi*a1+PU vechi

•
•
•

Rata
inflatiei
va
fi
cea
publicata
pe
site-ul
Institutului
National de Statistica: www.insse.ro
Daca nici una dintre parti nu solicita o ajustare pretului, atunci
acesta nu se ajusteaza. In cazul in care ajustarea este solicitata de
catre una dintre parti, atunci ajustarea se face conform celor
anterioare.
Se va incheia un contract de executie lucrari cu o valabilitate de
24 luni
Termenul de executie : 24 ore mentenanta/ 10 zile calendaristice pt
investitii
Termenul de plata: 60 zile calendaristice;

Data limită pentru depunerea ofertei 05.05.2020 ora 1400, la adresa de
email ramona.izsak@delgaz-grid.ro
Transmitem în ataşament :
- Documentatia descriptiva nr. 27489/12.03.2020 cu toate anexele ei.
2/3

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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

- Modelul de contract cu toate anexele lui
-Formulare
Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stima,
Codruta Schwartz
Director Dep. Achizitii Retea

Ramona Izabella Izsak
Responsabil Categorie Globala

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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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Delgaz Grid SA B.dul Pandurilor nr. 42 , Targu Mures, 540554, Mures

MONTREPCOM SRL – Ungheni
Email: office@montrepcom.ro
Nr. 36634/22.04.2020
Invitatie de participare la ofertare

Delgaz Grid SA

Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
Ramona Izabella Izsak

Stimati domni,
Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru achiziţia lucrarilor
„Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spaţii verzi şi înlocuit plăci
cămine de vizitare în urma lucrărilor Delgaz Grid S.A.”, pentru
mentenanta (M) si investitii (I), in judetul Harghita Cod CPV:
45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

T +40-372-623 936
F +40-365-403693
ramona.izsak@delgaz-grid.ro

Abreviere

Elaborarea ofertei se va face ţinând cont de următoarele:
Documentatia descriptiva nr. 27489/12.03.2020 cu respectarea
cerintelor si depunerea documentelor solicitate;
• Modelul de contract;
• Lista cu cantităţile pentru ofertare atasată ;
• Criteriul de atribuire aplicat: cel mai bun raport calitate-pret
- cel mai bun raport calitate-cost
Evaluarea ofertelor financiare se va efectua astfel:
Algoritm de calcul:
Pretul ofertei - Componenta financiara: 95%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza
proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim
alocat.
P(n) = valoare oferta ofertata
Punctaj maxim componenta financiara: 95 puncte

Pagini:

3

•

Perioada de garantie:
Punctajul se acorda astfel:

1/3

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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

a) pentru cel mai mare termen de garantie pentru executia lucrarilor se
acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv 5 puncte;
b) pentru alt termen decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel:
Punctaj TG = ( termen n ofertat / termen maximum ofertat) x 5 puncte.
Termenul de garantie minimum acceptat pentru este de 24 luni
calendaristice.
Pentru o perioada de garantie mai mica de 24 luni, oferta va fi
considerata neconforma.
Termenul de garantie maximum peste care oferta nu va fi punctata
suplimentar este de 60 luni calendaristice.
Punctaj maxim perioada de garantie : 5 puncte
• Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 5%
din valoarea contractului fara TVA.
• Valabilitatea garantiei de buna executie : perioada de garantie
oferita +14 zile
• Pretul lucrarilor ramane fix pe o perioada de 12 luni de la
semnarea contractului. Ajustarea pretului in lei se poate face o
singura data dar nu mai devreme de 12 luni de la data semnarii
contractului, la cererea oricareia dintre parti. PU vor fi ajustate
cu rata inflatiei anului anterior solicitarii de ajustare pret. In cazul
in care rata inflatiei este una negativa nu se vor modifica
preturile.
PU=pret unitar, a1=rata inflatiei
PU nou=PU vechi*a1+PU vechi

•
•
•

Rata
inflatiei
va
fi
cea
publicata
pe
site-ul
Institutului
National de Statistica: www.insse.ro
Daca nici una dintre parti nu solicita o ajustare pretului, atunci
acesta nu se ajusteaza. In cazul in care ajustarea este solicitata de
catre una dintre parti, atunci ajustarea se face conform celor
anterioare.
Se va incheia un contract de executie lucrari cu o valabilitate de
24 luni
Termenul de executie : 24 ore mentenanta/ 10 zile calendaristice pt
investitii
Termenul de plata: 60 zile calendaristice;

Data limită pentru depunerea ofertei 05.05.2020 ora 1400, la adresa de
email ramona.izsak@delgaz-grid.ro
Transmitem în ataşament :
- Documentatia descriptiva nr. 27489/12.03.2020 cu toate anexele ei.
2/3

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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

- Modelul de contract cu toate anexele lui
-Formulare
Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stima,
Codruta Schwartz
Director Dep. Achizitii Retea

Ramona Izabella Izsak
Responsabil Categorie Globala

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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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Delgaz Grid SA B.dul Pandurilor nr. 42 , Targu Mures, 540554, Mures

VIKING SRL – Odorheiu Secuiesc
Email: victor@vikingserv.ro
Nr. 36634/22.04.2020
Invitatie de participare la ofertare

Delgaz Grid SA

Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
Ramona Izabella Izsak

Stimati domni,
Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru achiziţia lucrarilor
„Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spaţii verzi şi înlocuit plăci
cămine de vizitare în urma lucrărilor Delgaz Grid S.A.”, pentru
mentenanta (M) si investitii (I), in judetul Harghita Cod CPV:
45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

T +40-372-623 936
F +40-365-403693
ramona.izsak@delgaz-grid.ro

Abreviere

Elaborarea ofertei se va face ţinând cont de următoarele:
Documentatia descriptiva nr. 27489/12.03.2020 cu respectarea
cerintelor si depunerea documentelor solicitate;
• Modelul de contract;
• Lista cu cantităţile pentru ofertare atasată ;
• Criteriul de atribuire aplicat: cel mai bun raport calitate-pret
- cel mai bun raport calitate-cost
Evaluarea ofertelor financiare se va efectua astfel:
Algoritm de calcul:
Pretul ofertei - Componenta financiara: 95%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza
proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim
alocat.
P(n) = valoare oferta ofertata
Punctaj maxim componenta financiara: 95 puncte

Pagini:

3

•

Perioada de garantie:
Punctajul se acorda astfel:

1/3

Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (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

a) pentru cel mai mare termen de garantie pentru executia lucrarilor se
acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv 5 puncte;
b) pentru alt termen decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel:
Punctaj TG = ( termen n ofertat / termen maximum ofertat) x 5 puncte.
Termenul de garantie minimum acceptat pentru este de 24 luni
calendaristice.
Pentru o perioada de garantie mai mica de 24 luni, oferta va fi
considerata neconforma.
Termenul de garantie maximum peste care oferta nu va fi punctata
suplimentar este de 60 luni calendaristice.
Punctaj maxim perioada de garantie : 5 puncte
• Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 5%
din valoarea contractului fara TVA.
• Valabilitatea garantiei de buna executie : perioada de garantie
oferita +14 zile
• Pretul lucrarilor ramane fix pe o perioada de 12 luni de la
semnarea contractului. Ajustarea pretului in lei se poate face o
singura data dar nu mai devreme de 12 luni de la data semnarii
contractului, la cererea oricareia dintre parti. PU vor fi ajustate
cu rata inflatiei anului anterior solicitarii de ajustare pret. In cazul
in care rata inflatiei este una negativa nu se vor modifica
preturile.
PU=pret unitar, a1=rata inflatiei
PU nou=PU vechi*a1+PU vechi

•
•
•

Rata
inflatiei
va
fi
cea
publicata
pe
site-ul
Institutului
National de Statistica: www.insse.ro
Daca nici una dintre parti nu solicita o ajustare pretului, atunci
acesta nu se ajusteaza. In cazul in care ajustarea este solicitata de
catre una dintre parti, atunci ajustarea se face conform celor
anterioare.
Se va incheia un contract de executie lucrari cu o valabilitate de
24 luni
Termenul de executie : 24 ore mentenanta/ 10 zile calendaristice pt
investitii
Termenul de plata: 60 zile calendaristice;

Data limită pentru depunerea ofertei 05.05.2020 ora 1400, la adresa de
email ramona.izsak@delgaz-grid.ro
Transmitem în ataşament :
- Documentatia descriptiva nr. 27489/12.03.2020 cu toate anexele ei.
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- Modelul de contract cu toate anexele lui
-Formulare
Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stima,
Codruta Schwartz
Director Dep. Achizitii Retea

Ramona Izabella Izsak
Responsabil Categorie Globala
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