Nr. 68320/18.11.2021
INVITATIE DE PARTICIPARE

Delgaz Grid SA
Departament Achizitii Retea
Petru Movila, nr. 38
700014, Iasi

Stimati Domni/Stimate Doamne,

Ana-Iulia Chirila

Va comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta urmatoarea lucrare:

T +40-745-52 76 36
F +40-232-40 53 16
ana-iulia.chirila@delgaz-grid.ro

„LUCRARE DE INTARIRE RETEA_RACORDARE LA RETEAUA
ELECTRICA CENTRU COMERCIAL RETAIL, CARREFOUR,
DEDEMAN, STR. REPUBLICII NR. 320, MUN. BARLAD, JUD. VASLUI BENEFICIAR PK VANILLA SRL - ELABORARE DOCUMENTATIE
FAZA PTH+CS+PAC, FURNIZARE PRODUSE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI”
pentru care va invitam sa depuneti oferta.
CPV:
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2);
45315500-3 Instalatii de tensiune medie;
45315600-4 Instalaţii de joasă tensiune;
31681410-0 Materiale electrice (Rev.2)
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale enuntate
in Caietul de sarcini nr. 66552/09.11.2021.
Durata contractului: 12 luni calendaristice, termen calculat de la data semnarii
contractului de catre ambele parti.
Durata de executie: 60 de zile calendaristice.
Atribuirea contractului se va face pe baza pretului cel mai scazut ofertat.
Mod prezentare oferta:
1. Oferta tehnică, va fi intocmita in conformitate cu prevederile din Caietul de
sarcini, impreuna cu anexele aferente si va cuprinde toate documentele mentionate
in Model propunere tehnica (Anexa 6).
 La depunerea ofertei, Ofertantul va da o declaratie pe proprie raspundere
precum ca, indeplineste toate cerintele din Caietul de sarcini solicitate de
achizitor privind conditiile de calificare (acelasi document va fi completat si de
asociat/subcontractant) si ca se angajeaza ca in termen de 2 zile de la solicitarea
entitatii contractante sa depuna toate documentele tehnice solicitate prin prezenta
invitatie.
 De asemenea, la depunerea ofertei Ofertantul va transmite:
• atestate ANRE de tip E1 si E2 valabile.
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Directori Generali
Dragoș Mihail Bărbulescu
(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 şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

• dovada certificarii care atesta respectarea de catre acesta a standardului de asigurare a calitatii
conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.
• dovada certificarii care atesta respectarea de catre acesta a standardului de protectie a mediului
conform SR EN ISO 14001 sau echivalent.
• dovada ca a derulat contracte de proiectare si executie de natura si complexitatea obiectului supus
achizitiei. Se va transmite o lista a serviciilor/lucrarilor similare prestate/executate in ultimii 3/5ani,
insotita de certificari de buna executie.
Oferta tehnica completa va fi prezentata ulterior, doar de catre ofertantul a carui oferta
financiara se claseaza pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, intr-un termen de
maximum doua zile de la solicitarea entitatii contractante.
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator
indeplinirea integrala a tuturor cerintelor tehnice minime solicitate, entitatea contractanta va
solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele tehnice in scopul
verificarii indeplinirii cerintelor tehnice.
In cazul neindeplinirii unor performante sau cerinte solicitate, ofertantul va indica clar acest aspect.
2. Oferta financiara va contine:
 Formularele - C1A, C1B si anexele la formularul de oferta.
 Valoarea ofertei financiare, va cuprinde:
- Costurile de realizare a serviciului de proiectare;
- Costurile de execuție a lucrărilor
În tarifele din oferta vor fi incluse: costul materialelor și al echipamentelor necesare inclusiv
procurare, costul tuturor operațiilor necesare pentru execuția lucrării, cost utilaj, cheltuieli
conexe, toate taxele legale și cheltuielile de transport a formațiilor de lucru și a materialelor
necesare executării lucrării, precum și costurile aferente instruirii (școlarizării) personalului
Delgaz Grid SA.
Preturile vor fi exprimate in lei, si nu cuprind TVA. Oferta se va intocmi conform celor precizate
in Referat la Cap. Lucrari de intarire retea si in Caietul de sarcini si anexele atasate acestuia.
 Termenul de plata propus:
a) Conform clauzei 3.3.1 din Contract, termenul general de plata propus 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.
b) In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15 zile, acesta va
acorda Achizitorului un discount de 2% raportat la valoarea platii. 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.
c) In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15 zile, acesta va
acorda Achizitorului un discount de 3% raportat la valoarea platii. In aceasta situatie plata se
efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai astepta data de 5 a lunii urmatoare expirarii
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termenului general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta
va avea loc in urmatoarea zi bancara.
Un termen de plata diferit de termenul general de plata se va aplica doar cu acceptul entitatii
contractante.
 Garantia de buna executie a contractului, va fi in cuantum de 10% din valoarea contractului
fara TVA.
 Garantia lucrarilor - conform capitol 4.3 din Caietul de Sarcini - Termenul de garantie minim
solicitat este de 36 luni;
 Draftul de contract completat OBLIGATORIU cu datele de identificare. Draftul de
contract trebuie însusit de ofertant prin semnaturi/declaratie de insusire a contractului.
 Obiectiuni la draftul de contract (daca este cazul). În cazul în care, dupa stabilirea câstigatorului,
Entitatea Contractanta si câstigatorul nu stabilesc de comun acord un alt model de contract,
acceptat de ambele parti pana la data limita indicata de Entitatea Contractanta în comunicarea
de atribuire, atunci se va utiliza modelul de contract atasat invitatiei. Refuzul ofertantului
declarat castigator de a semna contractul este asimilabil situatiei prevazute la art. 180, alin 1,
lit. g) din Legea nr 99/2016. In aceasta situatie entitatea contractanta va aplica prevederile art.
161 alin. (2) din HGR 394/2016.
 Valabilitatea ofertei: 180 zile calendaristice;
 Informatii privind asociatii/subcontractantii (daca e cazul).
Se vor prezenta urmatoarele:
a) lista cuprinzând asociatii/subcontractantii însotita de acordurile de asociere/subcontractare,
care sa cuprinda datele de recunoastere ale acestora;
b) procentul si modul de implicare in viitorul contract al fiecarui asociat in parte, respectiv
partea/partile din contract pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze.
Asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate ofertantului principal. In situatia in care
ofertantul va fi declarat castigator, acesta va prezenta contractele incheiate cu
asociatii/subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la
contractul de achizitie.
• Entitatea contractanta nu permite subcontractarea a mai mult de 25% din valoarea lucrarii.
Nota: se vor respecta cerintele din Caietul de sarcini referitoare la Subcontractare (cap.
8).
Data limita pentru transmiterea ofertei este vineri, 26.11.2021, ora 15.00, pe adresa de e-mail:
ana-iulia.chirila@delgaz-grid.ro.
Transmitem in atasament:
1. Formular oferta
2. Caiet de sarcini 66552/09.11.2021
3. Anexa 1 - Referat nr. 1968/23.06.2021
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4. Anexa 2 - Chestionar privind securitatea și sănătatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi protecţia
mediului
5. Anexa 3 - Anexe SSM, SU si PM
6. Anexa 4 - SOT 023 - “Soluție tehnică ghid privind completarea lucrărilor de investiții pentru
respectarea numărului de întreruperi planificate conform Ordinului ANRE 11/2016” elaborată
de Delgaz Grid
7. Anexa 5 - Formular 12 G
8. Anexa 6 - Model propunere tehnica
9. Anexa 7 - Model grafic de executie
10. Anexele 1 și 2 GIS
11. Anexa GDPR
12. Draft Contract de executie lucrari, furnizare produse
13. Termeni generali la contract
14. Codul de conduita pentru Executant
15. Conventie SSM, SU, PM
16. Set Formulare oferta
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura ofertele care nu contin toate
informatiile/documentele solicitate prin Invitatia de participare si/sau documentatia atasata.
Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie.
Va rugam sa confirmati primirea prezentei solicitari.
Va multumim.
Gabriela PASARICA
Sef Birou Achizitii Retea 2

Ana-Iulia CHIRILA
Analist Suport Achizitii

DELGAZ GRID SA

DELGAZ GRID SA
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