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Invitatie depunere oferta
Vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră pentru achiziția
Capete de bransament fara anod de protectie cu fiting de tranzitie realizat
prin imbinare mecanica, cod CPV 44165000-4 Furtuni,conducte ascendente si
mansoane(Rev. 2)
Se solicita achizitia urmatoarelor produse:
1. 10.500 bucati Capat de bransament cu fiting de tranzitie mecanic d32
+ 300 mm – sudabil
2. 500 bucati Capat de bransament cu fiting de tranzitie mecanic d63 +
300 mm - sudabil
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe:
1.
Cantitățile estimate ale serviciilor si produselor care fac obiectul
achiziției se regăsesc în anexa Centralizator oferta;
2.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
3.
Termen de garantie: 36 luni
4.
Termen de livrare: 15 zile calendaristice de la data emiterii
comenzii de aprovizionare
5.
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limita stabilita
pentru depunerea ofertelor;
6.
Termenul de plata propus: 45 de zile EOM*.
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.
Ofertantul va preciza termenul de plata odata cu transmiterea ofertei.
7. Termenul de inlocuire a produselor neconforme este de 10 zile
calendaristice, de la data notificarii neconformitatii
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8. In oferta se va mentiona termenul de livrare si garantia de buna
executie a produselor
9. Durata contractului: 12 luni
Livrarea produselor se va efectua la sediile locatiilor SC Delgaz GRID
SA, la adresele comunicate de catre achizitor, in comenzile de
aprovizionare
La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative;
Anexe:
- CS 20673/31.03.2022
- ST 537/2022
- Anexa 1 Estimare cantitati
- Concept logistic
- Model contract+Anexe
Termenul limita pentru depunerea ofertei este: 20.04.2022 ora 15.00.
Oferta financiara si tehnica se transmite pe e-mail, la adresa
diana.alexa@delgaz-grid.ro, persoana de contact Diana-Andreea Alexa.

Cu stima,
Codruta Schwartz
Director Dep. Achizitii Retea

Diana-Andreea Alexa
Responsabil Categorie Globala
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Grafic de livrare pentru capete de bransament mecanice anexa la contractul nr…
Grafic de Livrări -Capete de bransament

Nr.
Crt.

Denumire material

Capat de bransament cu fiting de tranzitie mecanic d32 +
300 mm - sudabil
Capat de bransament cu fiting de tranzitie mecanic d63 +
2
300 mm - sudabil
TOTAL
1

Cantitate
Totala
Estimata
Contract
(buc)
10,500.00
500.00
11,000.00

Pondere din
total valoare
contract
0 ÷ 92 %
0÷8%

Pe parcursul derulării contractului , graficul poate suferi modificări în funcție de necesarul
Entității Contractante ,care va fi anunțat cu 30 de zile inainte, prevăzut în contract,ținand
cont de capacitatea de producție declarată de furnizor si termenul de livrare
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