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Către,
TOTI CEI INTERESATI

Subiect: Invitatie depunere oferta ferma

Prin prezenta, dorim sa va aducem la cunoştinţa ca SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI,
doreşte sa achiziţioneze: „ PIESE PENTRU MONTAREA UNUI SISTEM DE CONEXIUNE WIRELESS DINTRE
BANDA DE ALIMENTARE CĂRBUNE SI MAŞINA DE SCOS SI STIVUIT CĂRBUNE ", si, daca sunteti interesati, va

rugam sa ne transmiteri oferta dumneavoastra.
Modul de prezentare a ofertei: Se va intocmi oferta tehnică, in limba romana şi oferta financiară
- Oferta va fi redactata in limba romana (tradusa unde este cazul).
- Oferta tehnica va fi întocmita urmărind structura de continut si cerinţele din caietul de sarcini, astfel incat aceasta
sa respecte in totalitate cerinţele prevăzute. Cerinţele si specificaţiile tehnice din caietul de sarcini vor fi cerinţe
minimale, iar toate costurile aferente furnizării produselor vor fi incluse in oferta.
- Certificate de conformitate, calitate si garanţie;
- Nota: se solicita garanţie tehnica de 12 luni de la recepţie.
Valoare estimata: 1586.86 lei, fara TVA.
Modalitati de plata: Plăţile se fac in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii
facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in evidenta entitatii contractante, termen ce
reprezintă scadenta la plata, cu condiţia ca produsele să corespundă cerinţelor achizitorului (din punct de
vedere calitativ si cantitativ).
• In cazul in care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, este de
drept in întârziere şi poate plăti penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru
fiecare zi de intârziere, procent calculat din valoarea obligaţiilor neîndeplinite conform termenelor de prestare
ale contractului/comenzii, după următorul algoritm de calcul. Dobânda legală penalizatoare = Rata de referinţă
a BNR + 8 puncte procentuale. Penalităţile nu vor putea depăşi contravaluarea obligaţiilor contractuale
neîndeplinite..
• In cazul in care entitatea contractantă nu onoreză la plată facturile in termenul prevăzut din
contract/comandă, poate plăti penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din
valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de intârziere ce depăşeşte termenul de 30 de zile de la data
scadenţei la plată. Dobânda legală penalizatoare - Rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale. Penalităţile
nu pot depăşi valoarea facturilor neonorate la plată.
• In cazul serviciilor/produselor cu neconformitati stabilite de către comisia de recepţie, se va transmite
raportul de neconformitate furnizorului. Acesta are obligaţia sa elimine neconformitatile sesizate in termenul
stabilit, in caz contrar furnizorul va fi de drept in intârziere urmând sa plateasca penalitati o suma echivalenta
cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intârziere din valoarea serviciilor neefectuate.
Termenul de la care se aplica penalitatile incepe imediat dupa expirarea termenului stabilit prin comanda.
Şedinţa de consemnare si negociere a ofertelor: va avea loc la Sucursala Electrocentrale Turceni din
Oras Turceni, Str. Uzinei, Nr. 1, Jud. Gorj, la data de 04.01.2019 ora 11.00
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Runde de negociere: La şedinţa de deschidere şi consemnare va avea loc o rundă de negociere a ofertei
financiare pentru stabilirea ofertei finale. Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea
ofertei şi semnarea procesului verbal de consemnare a ofertelor.
In cazul în care ofertantul nu are reprezentanţi la deschiderea ofertelor, oferta prezentată va fi considerata
oferta finala.
Adjudecarea ofertei: se va face conform criteriului de atribuire: „Preţul cel mai scăzut", dintre ofertele admisibile.
Termen prestare/livrare: maxim 15 zile de la data transmiterii comenzii.
Locaţie prestare/livrare: Sucursala Electrocentrale Turceni cu sediul in Turceni, strada Uzinei, nr. 1, judeţul Goij.
Oferta tehnica si financiara (cu număr de înregistrare) se vor transmite la fax nr. +40 253335015 sau pe emai: liviuJazar@ceoltema.ro pâna cel târziu la data de 04.01.2019, ora 10.30
Ofertele transmise după data şi ora menţionată in prezenta solicitare nu vor mai fî luate în considerare.

Caietul de sarcini si/sau documentaţia necesara intocmirii ofertei se poate obţine prin transmiterea unei
solicitări pe adresa de e-mail liviu.lazar@ceoltenia.ro sau la nr.de telefon +40 728135312, persoana de contact Lazar
Liviu.
In speranţa unei bune colaborări aşteptam cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stimă,

Director SE Turceni,
Tnn^l TI io

Director Tehnic,
Viorel Filip
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