DELGAZ GRID SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

DELGAZ GRID SA
Departament Achizitii Retea
Birou Achizitii Retea
Electricitate
Petru Movila, nr. 38 700014,
Iasi

NR: 65055 /05.11.2021
CATRE,
Operatorii economici interesati

Roxana Ciupei
M +40 756 130 731

Cerere de oferta

roxana.ciupei@delgaz-grid.ro

Stimați Domni/Stimate Doamne,
Vă comunicam intentia DELGAZ GRID SA de a contracta urmatoarele
produse (conform tabel) pentru care vă invităm să depuneti oferta:
Manşoane şi terminale de MT-JT
Cod CPV: 31340000-1 - Accesorii de cablu, izolate
Elaborarea ofertei se va face având în vedere următoarele cerințe generale:
1.Cantitatile estimate:

Directori Generali
Dragoș Mihail-Bărbulescu

Nr.
crt.

Cod SAP

1

1400021280

ACCESORII LEGARE LA PAMANT EAKT 1656

BUC

2

1400021465

ACCESORII LEGARE LA PAMANT EAKT 1657

BUC

3

1401010847

ADAPTOR IZOLATOR DREPT 50-300MMP

BUC

3 Petre Stoian (Adj.)

4

1401010743

ADAPTOR IZOLATOR IN DUBLU T

BUC

3

5

1400023894

ADAPTOR IZOLATOR IN T

BUC

18

6

1400021138

MANSON LEG 20KV MONOF 120-240MMP

BUC

7

1401010203

1

Denumire material

UM

Cant. (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu

3 (Adj.)
21 Anca Liana Evoiu (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO

1.250 J26/326/08.06.2000
300 Banca BRD Târgu Mureş

BUC

8

MANSON LEG 20KV MONOF 70-150MMP
MANSON TRANZ 1M 10KV-20KV MONOF 1201401010202 240

9

1400021141

BUC

10

1400022248

MANSON TRANZ 1M 6KV-20KV MONOF 120-240
MANSON TRANZ 3M 10KV-20KV MONOF 120240

11

1400021139

MANSON TRANZ 20KV 1 MANT 70-150MMP

BUC

21

12

1400023805

MANSON TRANZ 20KV 1 MANT 95-240MMP

BUC

300

13

1400023806

MANSON TRANZ 20KV 3 MANT 95-240MMP

BUC

300

14

1400021140

MANSON TRANZ 20KV 3 MANT 70-150MMP

BUC

21

15

1401010845

BUC

3

16

1401010844

MANSON TRANZ PVC 10KV-20KV MONOF 50-95
MANSON TRANZ PVC 10KV-20KV MONOF 120240

BUC

6

IBAN:

BUC

BUC

6 RO11BRDE270SV27540412700
150
3

Nr.
crt.

Cod SAP

17

1401010846

18

Denumire material

UM

Cant.

BUC

3

1401010350

MANSON TRANZ PVC 6KV-20KV MONOF 50-95
MANSON TRANZ PVC 6KV-20KV MONOF 120240

BUC

6

19

1400021041

TERMIN EXT 10KV 70-150MMP

BUC

3

20

1401011194

TERMIN EXT 20KV MONOF 120-240MMP

BUC

150

21

1400021135

TERMIN EXT 20KV MONOF 70-150MMP

BUC

400

22

1400020132

TERMIN INT 6KV 70-150MMP

BUC

3

23

1400022617

TERMIN INT 6KV PVC TRI S=150-240

BUC

3

24

1400020299

TERMIN INT 10KV 70-150MMP

BUC

3

25

1401011193

TERMIN INT 20KV MONOF 120-240MMP

BUC

400

26

1400020760

TERMIN INT 20KV MONOF 70-150MMP

BUC

700

27

1401011469

TUB TERMOCONTRACTIBIL PT IZOLARE BARE

BUC

300

28

1401010269

MANSON LEG 1KV 16-50MMP

BUC

1.000

29

1400020301

MANSON LEG 1KV 50-70MMP

BUC

200

30

1401010590

MANSON LEG 1KV 70-150MMP

BUC

600

31

1400020303

MANSON LEG 1KV 185-240MMP

BUC

300

32

1400020759

TERMIN EXT 1KV 25-50MMP

BUC

100

33

1400021105

TERMIN EXT 1KV 70-150MMP

BUC

100

34

1400021068

TERMIN EXT 1KV 185-240MMP

BUC

21

35

1400020548

TERMIN INT 1KV 25-50MMP

BUC

40

36

1400020549

TERMIN INT 1KV 70-150MMP

BUC

160

37

1400020550

BUC

70

38

1400000929

TERMIN INT 1KV 185-240MMP
TUB TERMOCONTRACTIBIL PT COND CAP
TERMINALE 3,6-42 KV

BUC

150

Total

6.970

2. Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut.
3. 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.
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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 termenului general de plata.
In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta va avea loc
in urmatoarea zi bancara.
4.Durata contractului: 12 luni, termen calculat de la data semnării contractului
de către ambele părți.
5.Mod prezentare oferta:
A. Propunerea tehnica:
La depunerea ofertei, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie
raspundere ca produsele ofertate respecta cu strictete cerintele din
specificatiile tehnice si Anexa 1 - Documentații ce trebuie furnizate Entității
contractante în legătură cu produsul ofertat si ca se angajeaza ca in termen de
maximum 2 zile lucratoare de la solicitarea entitatii contractante sa depuna
toate documentele tehnice solicitate conform Anexei 1.
De asemenea, la depunerea ofertei Ofertantul va transmite :
➢ Dovada certificarii care atestă respectarea de către acesta a
standardului de asigurare a calității conform SR EN ISO 9001.
➢ Dovada certificarii care atestă respectarea de către acesta a
standardului de protective a mediului conform SR EN ISO 14001.
1. Documentele tehnice solicitate prin Anexa 1 - Documentații ce trebuie
furnizate Entității contractante în legătură cu produsul ofertat, care
probează îndeplinirea celor asumate prin declaratia pe proprie raspundere
cu privire la indeplinirea cerintelor tehnice minime solicitate vor fi
prezentate ulterior, doar de către ofertantul a carui oferta financiara
se claseaza pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, intr-un
termen de maximum doua zile lucratoare de la solicitarea entității
contractante.
Oferta tehnica va include totodata si Specificațiile Tehnice semnate /
ştampilate pe fiecare pagină în parte de către furnizor şi, cu valorile
ofertate completate în Anexa 2 - Date Tehnice.
2. În situaţia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod
corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor cerintelor tehnice minime
solicitate, entitatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe locul
următor să depună toate documentele tehnice solicitate prin Anexa 1 Documentații ce trebuie furnizate Entității contractante în legătură cu
produsul ofertat, în scopul verificării îndeplinirii cerintelor tehnice.
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Atribuirea contractului se va realiza catre ofertantul cu pretul cel mai
scazut si care indeplineste cerintele minime tehnice solicitate prin
prezenta invitatie.
B. Propunerea financiara:
Propunerea Financiară va fi exprimata in lei (fara TVA) si va cuprinde
toate informatiile solicitate conform Formularelor puse la dispozitia de
entitatea contractanta (formularele C1A, C1B, Fisa de produs).
Pentru intocmirea acestora va recomandam:
• Toate valorile introduse in calculul ofertei financiare sa nu contina mai
mult de 2 zecimale.
• Verificati daca toate calculele au fost facute corect.
6. Transportul:
Valoarea ofertei va include toate cheltuielile franco-depozite DELGAZ
GRID SA (din jud. Iași, Bacău, Suceava, Neamț, Vaslui, Botoșani).
7. Garanția produselor:
In conformitate cu prevederilor din Specificatiile tehnice, cap. 5
„Garantii”
Perioada de garanţie minimă acceptată de beneficiar este de 36 de luni de
la data livrarii, se compune din doua termene şi anume:
a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrării;
b) perioada de garanţie în exploatare: este egală cu (perioada de
garanție ofertată - n), unde ”n” este egal cu numărul de luni de
depozitare.
Perioada de garanţie finală cu care vor fi achiziţionate produsele va fi stabilită
în contract, după negociere, dar care nu poate fi mai mică decât cea
menţionată anterior.
Orice neconformitate ce apare în perioada de garanţie ofertată va fi
adusă la cunoştinţa Furnizorului şi în termen de 1 zi lucrătoare acesta va
transmite un plan de măsuri privind remedierea defecţiunii. Remedierea
defecţiunii se va efectua fără costuri suplimentare pentru Entitatea
Contractantă.
Termenul pentru remedierea / înlocuirea produselor neconforme va fi de
maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii.
La receptia produselor, daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor tehnice, achizitorul are dreptul să îl
respingă, iar în maximum 10 zile calendaristice la primirea comunicării
scrise Contractantul / Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
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8.Graficul de livrare insusit de ofertant:
Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea de a livra intreaga cantitate supusa
achizitiei, conform graficului de livrari transmis de Achizitor.
9.Perioada de valabilitate a ofertei:
90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Ofertă depusă trebuie să conțină Specificația tehnică asumată și semnată de
către furnizor.
10.Termenul de livrare propus:
10 zile de la primirea comenzii de aprovizionare.
11.Alte informatii:
Pentru poz. 38 din tabelul cantităţilor estimate de contractat TUB
TERMOCONTRACTIBIL PT COND CAP TERMINALE 3,6-42 KV
descrierea lungă a produsului este : tub termocontractibil pentru conductori
din capete terminale cu tensiunea de lucru 3,6 - 42 KV şi lungimea de 2 m;
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.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a derula negocieri doar cu
primele 3 oferte clasate rezultate in urma intocmirii clasamentului pe baza
criteriului „pretul cel mai scazut”.
Limba de redactare a ofertei: limba română.
La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative.
Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului
fara TVA.
Transmitem in atasament:
Anexa 1- Opis documentatie Oferta tehnica
Anexa 2- Opis documentatie Oferta financiara
Anexa 3- Specificatii tehnice
• Specificaţia tehnică nr.194 - Manşoane de tranziţie de Medie Tensiune;
• Specificaţia tehnică nr.195 - Manşon de legătură de Medie Tensiune;
• Specificaţia tehnică nr.196 - Manşon de legătură de Joasă Tensiune;
• Specificaţia tehnică nr.197 - Terminale de Medie Tensiune (interior şi
exterior)
Anexa 4- Formulare de oferta
Anexa 5- Draft contract produse
Anexa 6- Termeni generali produse
Anexa 7- Cod conduita ptr furnizori
Anexa 8- Concept logistic
Anexa 9- Tabel detalii producator
Anexa 10- Informare privind proectia datelor
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Data limită pentru depunerea ofertei 12.11.2021, ora 16:00 prin e-mail la
adresa roxana.ciupei@delgaz-grid.ro.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul ca, in cazul in care nu veti
raspunde invitatiei noastre si nu veti comunica motivele neparticiparii, vom
considera ca nu sunteti interesat in a avea o relatie de business cu compania
noastra, caz in care nu veti mai fi invitat la procedurile interne pe care le vom
initia.
Va multumim !
Elena- Gabriela Pasarica
Sef Birou Achizitii Retea

6/6

Roxana Ciupei
Analist Suport Achizitii

