Delgaz Grid SA

CATRE,
Operatorii economici interesati
Nr. 90956/11.11.2020
Ref: Invitatie depunere oferta

Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

Nicoleta Apostol
T +40-232-405635
F +40-232-405699
Nicoleta.apostol@delgazgrid.ro
Datele noastre de identificare:
EA-MB-Mu

Stimați domni/stimate doamne,

Vă invităm să depuneti oferta dvs pentru achiziţia având ca obiect:
Modernizare clădire Hârlău – E, str. Petru Rareș, nr.11, loc.
Hârlău, jud. Iași
1. Principalele date ale achiziției:
Contractul se va incheia pe o perioada de 100 zile.
Durata de executie a lucrarilor: 40 de zile.
Achizitia nu este organizata pe loturi.
Documentele vor fi redactate in limba româna.
Criteriul de atribuire aplicat: pretul cel mai scazut.
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
- Caietul de sarcini nr. 89189/04.11.2020;
- Lista cu cantităţile de lucrări – Anexa nr. 2;
2. Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3
ani pentru contracte de valori similare și procesul de calificare este încă valabil
nu va fi efectuată o nouă calificare.
În orice alta situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea dvs ca
și furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită
Synertrade.
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3. Cerințe privind capacitatea tehnica și economică a ofertantului:
Experienta similara: Lista contracte similare, din ultimii doi ani, care sa aiba
ca obiect lucrari de asfaltare. Se vor atasa PV de receptie la terminarea
lucrarilor -semnat, dovada ca au si efectuat lucrarea - Formular nr. 8 ;
4. Oferta tehnico-economica:
Oferta financiara va contine:

-

-

-

Declaratie pe proprie raspundere privind capacitatea tehnica si
organizatorica de a executa lucrarile (capacitate dovedita prin personal
propriu, contracte de asociere, sustinere, etc) ;
Formularul nr 5 si 6, precum si Anexa nr 2 – deviz oferta cu lista de
cantitati;
Draftul de contract, conventie SSM, cod de conduita – insusite prin
semnatura si stampila de catre ofertant sau o declaratie semnata/stampilata
prin care ofertantul precizeaza ca este de accord cu clauzele contractuale
mentionate in draft contract, conventie SSM, cod de conduita. In cazul in
care sunt obiectiuni la contract, acestea se vor preciza intr-o o adresa
separata.
Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente executiei
lucrarilor in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, precum si orice
alte cheltuieli necesare îndeplinirii contractului.
Oferta tehnică va conţine:

-

lista cu dotările tehnice, scule și echipamente, utilaje adecvate ale
firmei;
fişa cu caracteristicile tehnice ale materialelor ofertate (conform cap.
5.3. din Caietul de Sarcini);
ofertantul va face dovada că deţine personal calificat pentru execuţia
lucrărilor.

În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimul an
pentru contracte similare cu obiectul prezentei achizitii, veti transmite numai
documentele precizate la cap. 4.

5. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 16.11.2020, ora 10 prin email la
nicoleta.apostol@delgaz-grid.ro (format pdf si excel, editabil pentru Anexa 2;
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Ofertele se vor transmite obligariu si in original, catre Registratura Delgaz Grid
SA, Str Petru Movila nr 38, Iasi, in atentia Nicoleta Apostol, Achizitii
Administrative (se va specifica pe plic denumirea procedurii).
- Calificarea furnizorilor in Synertrade;
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor aspectelor
tehnice/financiare/juridice;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea contractului cu
ofertantul clasat pe locul 1;
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 :
- Anexe cu cantitati, Formulare; Caiet de Sarcini;
- Draft contract, conventie SSM, cod conduita Executant;
Va multumim !

Cu stima,
Andrei Mihaly

Nicoleta Apostol

Sef Birou Achizitii Administrative

Responsabil Categorie Globală
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