SC KIT METAL SRL
PLOIESTI

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
Obiectul achiziţiei:
Contract de furnizare echipamente si software necesare desfasurarii
activitatii de fabricare articole de mobilier si servicii de instruire personal
SC KIT METAL SRL
Coduri CPV

Lot
Lot 1

Cod CPV

Produse

42642100-9
42642100-9
42642100-9
42642100-9

Ferastrau circular de formatizare
Masina automata pentru aplicat folie cant
Utilaj pentru taiat si rebobinat orizontal
CNC- Centru de prelucrare cu comanda numerica si
consola deplasabila, de tip portal
Compresor cu surub elicoidal
Motostivuitor
Software Power Control PC
Instruire Personal ( 12 persoane)

42123410-1
42418900-8
48461000-7
80511000-9

Intocmit de
SC KIT METAL SRL
Administrator, VLADIMIRESCU CRISTIAN TUDOR

Data 31.01.2014
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Secţiunea I – Informaţii generale
A. Introducere
Secţiunea I conţine informaţiile generale referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
de achiziţie bunuri si servicii instruire personal, care sunt destinate potenţialilor ofertanţi interesaţi să participe
la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare. Informaţiile din această secţiune sunt, după caz,
completate, adaptate si detaliate în cadrul secţiunii II – Fisa de date a achiziţiei.

A.1. Informaţii privind achizitorul
A.1.1. Achizitorul, precum şi sursele de finanţare asigurate pentru îndeplinirea contractului de achizitie de
bunuri sunt prezentate în Fişa de date a achiziţiei.

A.2. Scopul aplicării procedurii
A.2.1. Achizitorul invită persoanele juridice sau fizice interesate să depună ofertă în scopul atribuirii
contractului de servicii descrise în Fişa de date a achiziţiei şi în Caietul de sarcini.
A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achiziţie bunuri se aplică procedura indicată în fişa de date a
achiziţiei.

A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaşterea reciprocă;
d) transparenţa;
e) proporţionalitatea;
f) eficienţa utilizării fondurilor publice;
g) asumarea răspunderii.
A.4. Legislaţie aplicabilă
A.4.1. Atribuirea contractului de achiziţie se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative
indicate în Fişa de date a achiziţiei.
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B. Calificarea candidaţilor/ofertanţilor
Achizitorul are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la:
a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
c) situaţia economică şi financiară;
d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;
e) standarde de asigurare a calităţii;
f) standarde de protecţie a mediului, (daca este cazul)

B.1. Situaţia personală a candidatului / ofertantului
B.1.1. Orice operator economic, român ori străin, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică.
B.1.2. Achizitorul are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
d) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către achizitor, în legătură cu situaţia
proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d).

B.1.3. Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, astfel cum se
precizează în Fişa de date a achiziţiei.

B.2. Înregistrare
B.2.1. Achizitorul are dreptul de a solicita oricărui ofertant/candidat să prezinte dovada din care să rezulte
o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere
profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după caz.
B.2.2. Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea, astfel cum se
precizează în Fişa de date a achiziţiei.
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B.3.Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, capacitatea tehnică şi/sau profesională
B.3.1. Achizitorul are dreptul de a solicita ofertanţilor/candidaţilor ca aceştia să facă dovada capacităţii de
exercitare a activităţii profesionale in conformitate cu domeniul de activitate pentru îndeplinirea contractului.
B.3.2. Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc capacitatea de exercitare a
activităţii profesionale astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei.

B.4. Cerinţe minime de calificare
B.4.1. Fiecare candidat/ofertant trebuie să facă dovada că îndeplineşte cerinţele minime de calificare,
aceste cerinţe minime sunt prevăzute în Fişa de date a achiziţiei.
B.4.2. În cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinţele privind capacitatea de exercitare a
activităţii profesionale trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinţe privind capacitatea tehnică
trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi.

C. Elaborarea ofertelor

C.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei
C.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi
documentelor care o însoţesc, iar achizitorul nu va fi responsabil sau răspunzătoar pentru costurile respective.

C.2. Limba de redactare a ofertei
C.2.1. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba specificată în Fişa de date a
achiziţiei.

C.3. Perioada de valabilitate a ofertelor
C.3.1. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în
Fişa de date a achiziţiei. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Fişa de date a
achiziţiei va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare.
C.3.2. Achizitorul are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea
perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a
ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător.
C.3.3. Ofertantul are obligaţia de a comunica achizitorului dacă este sau nu este de acord cu prelungirea
perioadei de valabilitate a ofertei.
C.3.4. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şia retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanţiei pentru participare.
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C.4. Documentele ofertei
C.4.1. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:
Propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

Propunerea financiară: ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate
informaţiile solicitate cu privire la preţ, tarif, dacă este cazul, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale
legate de obiectul contractului de furnizare.

C.5. Documentele care însoţesc oferta
C.5.1. Scrisoarea de înaintare
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea IV, Anexa
5.
C.5.2. Documentele de calificare
Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, respectiv capacitatea
tehnică după cum se precizează la Fisa de date a achiziţiei.

C.6. Propunerea tehnică
C.6.1. Ofertantul are obligaţia sa oferteze echipamentein conformitate cu cerinţele prevăzute în Caietul de
sarcini.
C.6.2. Achizitorul are dreptul de a solicita ofertanţilor, precizând aceasta în Fişa de date a achiziţiei:
a) o descriere a caracteristicilor tehnice şi funcţionale esenţiale ale produselor,
b) alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.
C.6.3. Achizitorul are dreptul de a solicita ofertanţilor, precizând acest lucru în Fişa de date a achiziţiei,
completarea unor formulare-tip care permit, în funcţie de particularităţile achiziţiei sau ale tipului de contract,
sintetizarea informaţiilor referitoare la elementele propunerii tehnice.

C.7. Propunerea financiară
C.7.1. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în secţiunea IV,Anexa 1, care reprezintă
elementul principal al propunerii financiare. Celelalte formulare aferente propunerii financiare se vor completa
corespunzător încadrării produselor.
C.7.2. Achizitorul are dreptul de a solicita ofertanţilor, precizând aceasta în Fişa de date a achiziţiei,
completarea unor formulare-tip care permit, în funcţie de particularităţile achiziţiei, de durata şi tipul
contractului, furnizarea de informaţii suplimentare referitoare la preţuri, tarife, condiţii financiare şi comerciale
specifice, grafice de eşalonare a plăţilor etc.
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C.7.3. În scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie ofertantul are
obligaţia de a exprima preţul total ofertat pentru furnizarea produselor în lei sau euro.

C.8. Garanţia pentru participare
C.8.1. Ofertantul nu trebuie să constituie garanţia pentru participare

C.9. Dreptul de a solicita clarificări
C.9.1. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de
atribuire.
C.9.2. Achizitorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede
posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile calendaristice
de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
C.9.3. Achizitorul are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi
operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire,
luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
C.9.4. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând
astfel Achizitorul în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut, aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a
răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea
răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a
ofertelor.
Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor furnizorilor care au obţinut un exemplar din
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat
clarificările respective.

D. Prezentarea ofertelor

D.1. Data limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei
D.1.1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
D.1.2. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
valabilitate stabilită de către achizitor.
D.1.3. Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru
depunere stabilite în anunţ.
D.1.4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.
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Oferta depusă la o altă adresă a achizitor decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru
depunere se returnează nedeschisă.
Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora,
achizitorul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.

D.2. Modul de prezentare
D.2.1. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original,
şi un număr de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse în Fişa de date a achiziţiei. În eventualitatea
unei discrepanţe între original şi copii va prevala originalul.
D.2.2. Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate
de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.
D.2.3. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate
de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.
Observaţie: În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original
anumite documente emise de instituţii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligaţia de a stabili o dată
limită pentru demonstrarea conformităţii cu originalul a copiilor prezentate.

D.3. Sigilarea şi marcarea ofertei
D.3.1. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copiile în plicuri separate, marcând corespunzător
plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis
corespunzător şi netransparent.
D.3.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite
returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.
D.3.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa achizitorului şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE
ÎNAINTE DE 13.02.2014, ORA 12:30".
D.3.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.3.3, achizitorul nu îşi asumă nici o
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

D.4. Oferte întârziate
D.4.1. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită în anunţul sau
în invitaţia de participare ori care este primită de către achizitor după expirarea datei limită pentru depunere se
returnează nedeschisă.

D.5. Oferte alternative
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D.5.1. Avand in vedere ca criteriul de atribuire nu este "cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere
economic", nu este cazul

D.6. Oferta comună şi subcontractarea
D.6.1 Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau
ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
D.6.2. Achizitorul are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta
comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna
îndeplinire a contractului.
D.6.3. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de
achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte
din contractul respectiv.
D.6.4. În cazul în care Achizitorul solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract
pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

E. Deschiderea şi evaluarea ofertelor
E.1. Deschiderea ofertelor
E.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare la data şi în locul indicat în anunţul sau
în invitaţia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.
E.1.2. Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să fie semnat atât de
către membrii comisiei, cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor. Cei
care au semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta.

E.2. Confidenţialitate
E.2.1. Achizitorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje,
comunicările şi arhivarea informaţiilor să se realizeze într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea şi
confidenţialitatea deplină a tuturor informaţiilor comunicate de concurenţi.
E.2.2. Conţinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămână confidenţial cel puţin până la
data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor proiecte
numai după această dată.

E.3. Examinarea documentelor care însoţesc oferta
E.3.1. Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile calificare.
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E.4. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare
E.4.1. Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziţie este prevăzut în Fişa de date a achiziţiei şi
nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.
E.4.2. Criteriul menţionat la E.4.1 poate fi numai:
a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut

E.5. Evaluarea ofertelor
E.5.1. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează de către
comisia de evaluare, având în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, precum şi criteriul aplicat
pentru atribuirea contractului de achiziţie bunuri.
E.5.2. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie bunuri se face pe baza criteriului menţionat la
E.4.2 lit. a), evaluarea ofertelor constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a
aplicării algoritmului de calcul descris în Fişa de date a achiziţiei. Clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta
câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.
E.5.3. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului menţionat la
E.4.2 lit. b), evaluarea ofertelor constă în compararea preţurilor fiecărei oferte şi în întocmirea, în ordinea
descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.
E.5.4. Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate pentru
furnizarea produselor la destinaţia finală, exclusiv T.V.A.

F. Atribuirea contractului de achiziţie bunuri si servicii
F.1. Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii
F.1.1. Achizitorul are obligaţia de a informa candidaţii/ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie bunuri, încheierea acordurilor-cadru, admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic sau,
după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât
mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
F.1.2. Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la F.1.1 se poate transmite şi prin fax sau
prin mijloace electronice.

F.2. Încheierea contractului de achiziţie bunuri si servicii
F.2.1. Achizitorul are dreptul de a încheia contractul de achiziţie numai după împlinirea termenului de:
- 11 zile calendaristice de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii
F.2.2. Contractul de achiziţie bunuri încheiat înainte de împlinirea termenelor prevăzute la F.2.1 este lovit
de nulitate absolută.
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F.2.3. În cazul în care achizitorul nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost
stabilită ca fiind câştigătoare, aceasta are dreptul:
a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
F.2.4. In situatia in care ofertantul invitat de achizitor sa semneze contractul de furnizare, solicita plata
unui avans pentru echipamente, ofertantul trebuie sa prezinte o scrisoare de garantie bancara egala cu valoarea
avansul solicitat
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Secţiunea II – Fisa de date
I.1. Achizitorul
Denumire: SC KIT METAL SRL
Adresa sediu: Mun.Ploiesti, str.Mircea cel Batran nr. 119 spatiul C40, jud.PRAHOVA
Sediu secundar:
Ţara: România
În atenţia
TUDOR

VLADIMIRESCU

CRISTIAN

E-mail contact@kitmetal.ro

Telefon 0729102874

Fax

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa Achizitorului: Punct de lucru :
Alte informaţii pot fi obţinute la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
■ Altele: Vezi anexa A.I
Caietul de sarcini, documentatia specifică (pentru concesiuni) şi/sau documentele suplimentare (inclusiv
documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
■ Altele: Vezi anexa A.II
Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
■ Altele: Vezi anexa A.III

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : 3 calendaristice(înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)

I.2. Principala activitate sau activităţi ale Achizitorului
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ agenţii naţionale
□ autorităţi locale
□ alte instituţii guvernate de legea publică
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
■ altele: S.R.L.



Achizitorul achiziţionează în numele altei autorităţi DA

□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ mediu
□ economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi activităţi recreative
□ educaţie
■ altele:
■ NU□

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
□ la adresa mai sus menţionată
11
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■ altele: (se specifică / adresa / fax / e-mail / interval orar / nume persoana de contact)
: Mun.Ploiesti, str.Mircea cel Batran nr. 119 spatiul C40, jud.PRAHOVA;
Interval orar 8:00-12:00
Persoana de contact: VLADIMIRESCU CRISTIAN TUDOR
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:
Data: 05.02.2014
Ora limită: 11:00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:
Data 07.02.2014
Ora limită: 16:00

II. Obiectul contractului
II.1. Descriere
II.1.1. Denumire contract: Furnizare echipamente necesare desfasurarii activitatii de fabricare articole de
mobilier SC KIT METAL SRL
II.1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării
(a) Lucrări
□
(b) Produse
■
(c) Servicii
■
Execuţie
□
Cumpărare
■
Categoria serviciului
Proiectare şi execuţie
□
Instruire Personal
Realizare prin orice mijloace □
Leasing
□
□
corespunzătoare cerinţelor specificate Închiriere
Cumpărare în rate □
de achizitor
Principala locaţie a lucrării

Principalul loc de livrare

Principalul loc de livrare

___________________

Mun.Ploiesti, str.Mircea cel Batran nr. 119 spatiul
C40, jud.PRAHOVA

Mun.Ploiesti, str.Mircea cel
Batran nr. 119 spatiul C40,
jud.PRAHOVA

Cod CPV □□□□□□□
Cod CPV
42642100-9 Ferastrau circular de formatizare
42642100-9Masina automata pentru aplicat folie
cant
42642100-9Utilaj pentru taiat si rebobinat
orizontal
42642100-9 CNC- Centru de prelucrare cu
comanda numerica si consola deplasabila, de tip
portal
42123410-1 Compresor cu surub elicoidal
42418900-8 Motostivuitor
48461000-7 Software power control PC

Coduri CPV
80511000-9 Instruire Personal (
12persoane)

II.1. 3. Procedura implică:
Contract de achiziţie
■
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)
Încheierea unui acord cadru:

□

□

II.1.4. Informaţii privind acordul cadru: (nu este cazul)
Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Acordul cadru cu un singur operator □
Nr. □□ sau, dacă este cazul, nr. maxim al
participanţilor la acordul cadru vizat
Durata acordului cadru: (nu este cazul)
Durata în ani □□ sau luni
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre):

12
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Monedă: lei /

sau echivalentul ~ 300.000 euro

Monedă: euro

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): ______

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Pentru incheierea contractului de achizitie bunuri se va aplica procedura simplificata cnform OMFE 1120/15.10.2013.
Valoarea estimată maxima a intervalului este de 1.314.210 lei, precizâm că această valoare reprezintă valoarea estimată a
contractului ce face obiectul procedurii competitive – valoare în funcţie de care se vor evalua ofertele.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular principal

Denumire echipamente

42642100-9
42642100-9
42642100-9
42642100-9
42123410-1
42418900-8
48461000-7
80511000-9

Ferastrau circular de formatizare
Masina automata pentru aplicat folie cant
Utilaj pentru taiat si rebobinat orizontal
CNC- Centru de prelucrare cu comanda numerica si
consola deplasabila, de tip portal
Compresor cu surub elicoidal
Motostivuitor
Software power control PC
Instruire Personal ( 12persoane)

Obiect principal:
Echipamente pentru fabricarea
mobilei ; soft; instruire personal

Obiect(e) suplimentar(e)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA)
1)

Pentru contractele de produse/servicii:

- valoarea contractului este ≥ 130.000 DST)

da □ nu □

- valoarea contractului este ≥ 200.000 DST)

da □ nu □

- valoarea contractului este ≥ 400.000 DST)

da □ nu □
da □ nu □

2) Pentru contractele de lucrări: dacă valoarea contractului este ≥ 5.000.000 DST)

DST = Drepturi Speciale de Tragere (unitate de cont, un fel de monedă a FMI) - http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx

II.1.8) Împărţire în loturi
Ofertele se depun pe:
Un singur lot ■

unul sau mai multe
loturi

□

Lot 1

42642100-9 Ferastrau circular de formatizare
42642100-9Masina automata pentru aplicat
folie cant
42642100-9Utilaj pentru taiat si rebobinat
orizontal
42642100-9 CNC- Centru de prelucrare cu
comanda numerica si consola deplasabila, de
tip portal
13
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42123410-1 Compresor cu surub elicoidal
42418900-8 Motostivuitor
48461000-7 Software power control PC
80511000-9 Instruire Personal ( 12persoane)
Alte informaţii referitoare la loturi:
Nu este cazul

da □ nu ■

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

II.2. Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1. Descriere: Contract de furnizare echipamente necesare desfasurarii activitatii de fabricare articole de mobilier
S.C.KIT METAL S.R.L.

Lot
Lot 1
Valoarea estimată
TVA:
Lot 1 – 1.314.210 lei

fără

Cod CP

Produse

42642100-9
42642100-9
42642100-9
42642100-9

Ferastrau circular de formatizare
Masina automata pentru aplicat folie cant
Utilaj pentru taiat si rebobinat orizontal
CNC- Centru de prelucrare cu comanda numerica si
consola deplasabila, de tip portal
Compresor cu surub elicoidal
Motostivuitor
Software power control PC
Instruire Personal ( 12persoane)

42123410-1
42418900-8
48461000-7
80511000-9
II.2.2. Opţiuni (dacă există)

DA □

NU ■

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: 12 sau în zile: □ (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor)

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI
da □ nu ■

II.4.1. Ajustarea preţului contractului

III. INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) Condiţii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
III.1.1.a) Garantie de participare

DA □

NU ■

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Sursa de finantare a contractului ce urmează a fi atribuit este buget de stat.
____________________________________________________________________________________________________________________

III.1.3) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)

da □ nu ■

III.1.4) Legislaţia aplicată
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare şi alte
acte normative;
14
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 OMAE 1120/15.10.2013, pentru aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate

din instrumente

IV. Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare
IV.1. Procedura selectată
Licitaţie deschisă
(cu faza finala de licitatie Negociere cu anunţ de participare
electronica )
□
Negociere fără anunţ de participare
Licitaţie restrânsă
□
Cerere de oferte
Licitaţie restrânsă accelerată
□
Concurs de soluţii
Procedura simplificata cf OMFE 1120/2013
Dialog competitiv
□

DA □

IV.2. Etapa finală de licitaţie electronică

□
□
□
□
■

NU ■

IV.2. Legislaţia aplicată
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare şi alte
acte normative;
 OMAE 1120/2013, pentru aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din
instrumente

V. Criterii de calificare şi/sau selecţie
V.1. Situaţia personală a candidatului
ofertantului
V.1.1 Declaraţie privind eligibilitatea
Solicitat ■
Nesolicitat □

/
Cerinţă obligatorie: Se va completa şi prezenta
sectiunea IV

Anexa 2-

V.1.2 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 181
din O.U.G. nr. 34 / 2006
Solicitat ■
Nesolicitat □
V.1.3 Declaraţie privind calitatea de participant la
procedură
Solicitat ■
Nesolicitat □
V.1.4 Certificate fiscale privind îndeplinirea
obligaţiilor exigibile de plată

Cerinţă obligatorie: Se va completa şi prezenta
sectiunea IV

Anexa 3-

Cerinţă obligatorie: Se va completa şi prezenta
sectiunea IV

Anexa 4-

Solicitat □
Nesolicitat ■
V.1.5 Declaratie de confidentialitate si impartialitate
Solicitat ■
Nesolicitat □
V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii
profesionale (înregistrare)
V.2.1 Persoane juridice române

Cerinta obligatorie
Se va completa si prezenta Anexa 8 -sectiunea IV
-

V.2.2 Persoane juridice / fizice străine

 Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional din ţara de origine a
ofertantului ,traduse legalizat în limba română.
Limba de redactare a ofertei va fi in limba romana.

Cerinţă minimă obligatorie:
 Nu este cazul

Cerinţă minimă obligatorie:
Certificate constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului,în
original sau copie legalizată, emis nu mai devreme de 30 de zile de
la data depunerii; sa faca dovada ca este autorizat sa desfasoare
activiatate de productie sau comercializare sau distribuire a
echipamentelor supus achizitiei
 Copie certificata după Certificatul Unic de Înregistrare;
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V.3. Situaţia economico – financiară
V.3.1 Bilanţ contabil
Solicitat □
Nesolicitat ■
V.3.2 Informaţii privind cifra de afaceri
Solicitat □
Nesolicitat ■
V.4. Capacitatea tehnică
V.4.1 Lista principale livrări/prestaţii/lucrări în
ultimii 3 ani
Solicitat □
Nesolicitat ■
V.4.2 Lista de experienţă similară
Solicitat □
Nesolicitat ■
V.4.3 Recomandări de la beneficiari
Solicitat □
Nesolicitat ■
V.4.4 Schiţe tehnice / fişe tehnice / mostre /
fotografii
Solicitat □
Nesolicitat ■
V.4.5 Informaţii privind sub-contractanţii
Solicitat □
Nesolicitat ■
V.5. Standarde de asigurarea calităţii
Solicitat □
Nesolicitat ■
V.6. Standarde de protecţia mediului
Solicitat □
Nesolicitat ■

VI. Prezentarea ofertei
VI.1. Limba de redactare a ofertei
VI.2.
Perioada de valabilitate a
ofertei
VI.3. Cuantumul garanţiei de
participare
VI.4. Perioada de valabilitate a
garanţiei pentru participare
VI.5. Modul de constituire a
garanţiei de participare
VI.6. Modul de prezentare a
propunerii tehnice

VI.7. Modul de prezentare
propunerii financiare

a

VI.8. Data pentru care se determină
echivalenţa leu/euro
VI.9. Prezentarea ofertei
a) adresa la care se depune oferta
b) data limită pentru depunerea ofertei
c) numărul de exemplare în copie
d) mod de prezentare

Română
120 ZILE
Nu este solicitata
Nu este cazul
Nu este solicitata
Ofertantul va elabora propunerea tehnică, urmând precizările din caietul de
sarcini. Se vor respecta cerinţele solicitate prin caietul de sarcini astfel încât
informaţiile din propunerea tehnica să permită identificarea cu uşurinţa a
corespondentei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini.
Cerinţă minimă obligatorie:
Se vor completa şi prezenta: Anexa 1.- sectiunea IV
 În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze
operatorul economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor
semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor.
 Oferta financiara se va prezenta in lei sau euro, contractul urmand a fi
incheiat in aceeasi moneda ca oferta
NU ESTE CAZUL

a) Mun.Ploiesti, str.Mircea cel Batran nr. 119 spatiul C40, jud.PRAHOVA
b) 13.02.2014 ORA 12:00
c) original si 1 copie
d) Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând
plicurile dupa cum urmeaza:
16
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“PLICUL EXTERIOR”
Conţine 2 plicuri unul cu documente originale si unul cu documente in copie
„PLIC INTERIOR 1”

„PLIC INTERIOR 2”

conţinând

conţinând

Documente originale

1 Copie ale documentelor
originale

Plicurile marcate “ORIGINAL..“ şi “COPIE 1..” trebuie să fie inscripţionate cu
denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fără a fi
deschisă, în cazul în care oferta respectiva este declarată întârziată.Aceste
plicuri se vor introduce într-un plic exterior (sau colet) închis corespunzător şi
netransparent.
Plicul exterior (sau coletul) trebuie să fie inscripţionat cu adresa achizitorului şi
cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 13.02.2014, ORA
12:30”.
Scrisoarea de înaintare (Anexa 5) şi împuternicirea de participare la licitaţie vor
fi ataşate la plicul exterior .Data şi ora prezentării documentelor la Achizitor
vor fi înscrise pe scrisoarea de înaintare de către Secretariatul Achizitorului
e) Oferta se poate modifica sau retrage până la data limită de depunere a
ofertelor.
e) modificarea şi retragerea ofertei
f) oferte întârziate
VI.10. Deschiderea ofertelor

f) Ofertele care au fost depuse după ziua şi ora limită de depunere sau au fost
depuse în alt loc decât adresa indicată în fişa de date a achiziţiei se returnează
nedeschise ofertantului.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 13.02.2013, ORA 12:30, SC KIT METAL
SRL, Mun.Ploiesti, str.Mircea cel Batran nr. 119 spatiul C40, jud.PRAHOVA
Ofertanţi au dreptul să participe la deschiderea ofertelor având asupra lor o
împuternicire din partea societăţilor pe care le reprezintă şi documentul de
identitate, în cazul persoanelor juridice sau documentul de identitate în cazul
persoanelor fizice.

VII. Criteriul de atribuire
VII.1. Preţul cel mai scăzut
■
VII.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică □

VIII. Condiţii financiare impuse de contract
VIII.1. Ajustarea preţului contractului

DA

□

NU

■

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului

DA

□

NU

■

VIII.3. Cuantumul garanţiei de bună execuţie Nu este cazul

Detalii privind aplicarea algoritmului de evaluare
Algoritmul de evaluare utilizat: metoda aleasă pentru evaluarea ofertelor este „ Pretul cel mai scazut”.
În cadrul şedinţei de deschidere se va verifica dacă ofertele primite au fost depuse în termenul şi la locul stabilit
şi sunt însoţite de garanţia de participare conform precizărilor din fişa de date a achiziţie. Cele care satisfac aceste
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condiţii vor fi declarate admise. De asemenea tot cu această ocazie se vor enumera documentele de calificare şi
selecţie şi valoarea propunerii financiare a fiecărui ofertant. Această şedinţă de deschidere se va finaliza prin
întocmirea unui proces verbal în care vor fi consemnate lucrurile menţionate mai sus, semnat de către
participanţi, fiecare dintre aceştia având dreptul la o copie a sa.
Ofertele care au fost acceptate la şedinţa de deschidere, vor fi evaluate din punctul de vedere al criteriilor de
calificare şi selecţie, iar cele care au fost declarate admise vor intra în etapa Evaluarea Tehnică.
În cadrul Evaluării Tehnice vor fi analizate propunerile ofertanţilor conform prevederilor din Caietul de sarcini,
iar cele care satisfac cerintele minime vor fi declarate admise.
Ofertele ce au fost declarate admise în cadrul Evaluării Tehnice vor fi evaluate şi vor fi ierarhizate conform
preţului celui mai scăzut în etapa Evaluării financiare. In cadrul acestet faze, ofertele se vor ordona in funcţie de
pret, cea cu pretul cel mai scazut fiind declarata castigatoare.

IX. Informaţii suplimentare
da □ nu ■□

IX.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________

IX.2) CĂI DE ATAC
IX.2.1) Organismul competent pentru căile de atac
Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie: Judecatoria de pe raza in care isi are sediu societatea SC KIT
METAL SRL
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ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
Denumire oficială: SC KIT METAL SRL
Adresă: Mun.Ploiesti, str.Mircea cel Batran nr. 119 spatiul C40, jud.PRAHOVA;
Localitate PLOIESTI

Cod poştal:

Ţară: Romania

Punct(e) de contact: Nu este cazul

Telefon:

În atenţia VLADIMIRESCU CRISTIAN TUDOR

0729102874

E-mail: contact@kitmetal.ro

Fax:

Adresă Internet (URL):

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI
DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG
COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficială: SC KIT METAL SRL
Adresă:
Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

Punct(e) de contact: Nu este cazul

Telefon:

În atenţia:
E-mail:

Fax:

Adresă Internet (URL): www.fonduri-ue.ro

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE
DE PARTICIPARE
Denumire oficială: SC KIT METAL SRL
Adresă: : Mun.Ploiesti, str.Mircea cel Batran nr. 119 spatiul C40, jud.PRAHOVA
Localitate PLOIESTI

Ţară: Romania

Punct(e) de contact: Nu este cazul

Telefon:

În atenţia: VLADIMIRESCU CRISTIAN TUDOR

0729102874

E-mail: contact@kitmetal.ro

Fax:

Adresă Internet (URL):
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Secţiunea III – Caiet de sarcini
Caiet de sarcini
aferent Contractului de furnizare echipamente si software necesare desfasurarii
activitatii de fabricare articole de mobilier si servicii de instruire personal
SC KIT METAL SRL
Intocmit de:
VLADIMIRESCU CRISTIAN TUDOR, SC KIT METAL SRL
Caiet de sarcini privind achiziţionarea următoarelor:
Lotul 1
Buget estimat – 1.314.210 lei
Produse:

1

1

1

1

Ferastrau circular de formatizare
 Masa mobila cu dispozitiv de blocare in orice pozitie.
 Extensie frontala a mesei fixe.
 Reglaj electric cu afisaj digital al inaltimii de taiere si al riglei
paralele.
 Reglaj electric al panzei incizorului.
Caracteristici tehnice minimale solicitate
 Inclinare electrica a panzelor cu afisaj digital al unghiului.
 Afisaj digital pentru vizualizarea vitezei de rotatie selectate.
 Consola superioara de protectie deasupra panzelor.
 Dimensiuni necesare spatiu de amplasat : 5500 mm x 2000
mm
Compresor cu surub elicoidal
 Uscator prin refrigerare cu punc de roua la 3 grade (
incorporat in furnitura de baza )
 Filtru de linie cu manometru diferential ( incorporat in
Caracteristici tehnice minimale solicitate
furnitutra de baza )
 Rezervor tampon pentru stocare orizonta;, capacitate 500 litri
/ presiune maxima 8,5 bar cu manometru si supapa de
siguranta ( incorporat in furnitura de baza )
Masina automata pentru aplicat folie cant
 Masina compacta si robusta, pentru uz industrial
 Viteza de avans reglabila: pana la 20 m/min.
 Incalzire rapida in 6 – 8 minute
 Capacitatea rezervorului de adeziv: 2 kg
 Unitatile sunt ajustate automat cu bara de preincalzire
Caracteristici tehnice minimale solicitate
prevazuta cu un rand dublu de roti
 Cele doua motoare ale panzelor de taiere la capete sunt
reglabile de la 0 la 15°; ambele sunt alimentate de un invertor
de frecventa 200 Hz

Caracteristici tehnice minimale solicitate

Motostivuitor
 Motorizare: Diesel;
 Operare: scaun operator;
 Capacitate de ridicare: 3,5 tone;
20
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Centru de greutate: 500 mm;

Utilaj pentru taiat si rebobinat orizontal

Diametru max rola alimentare ( mm ) 600

Diametru max rola rebobinare ( mm ) 380
Cerinte minimale

Latime max. rola alimentare ( mm ) 1100

Latime rola rebobinare ( mm ) 30-1100

Dimensiuni de gabarit (mm) min 2100x2000x1150.
CNC- Centru de prelucrare cu comanda numerica si consola deplasabila, de tip portal
1. MASINA DE BAZA
- Constructie stabila in varianta cu portal
- Portalul deplasabil pe directia x
- Suport transversal deplasabil pe directiile y si z
- Exhaustare directa dispozitivul de gaurire si la arborele de frezare
precum si racord separat de exhaustare pentru instalatia de
exhaustare a clientului
2.
-

SISTEMUL DE GHIDARE SI TEHNICA DE ACTIONARI
Deplasarea pe directiile X, Y si Z se face printr-un sistem compact
de ghidaje liniare, protejate contra prafului
Arborele cu bile pe directia Y si Z si cremaliera pe directia X
Sistem digital de actionare pe directiile X, Y si Z (Sercos)
Module de antrenare digitale ce garanteaza o siguranta ridicata in
exploatare
Ungere centralizata a camerei pe directia X

3.

1

Caracteristici tehnice minimale solicitate

MASA CU CONSOLE CU POZITIONAREA DISPOZITIVELOR
VACUUMATICE DE FIXARE PRINTR-UN SISTEM CU LASER
- Sistem vacuumatic fara furtune, pentru fixarea reperelor de tip
placa
- Pot fi fixate si prelucrate simultan, cu o programare optima,
max 4 repere identice sau diferite
- Pozitionarea consolelor se realizeaza prin intermediul unor
ghidaje de mare precizie, protejate contra prafului
- Activarea fixarii pneumatice a consolelor se realizeaza cu
ajutorul unui comutator.
- Ventuzele de prindere sunt fixate prin vacuum
- Sistemul de vacuum
- Activarea se realizeaza prin 2 pedale separate
3.1. Laser pentru pozitionarea ventuzelor vacuumatice
- Cu ajutorul unui program NC separat sunt indicate operatorului, cu o
raza laser, locurile exacte de pozitionare ale ventuzelor vacuumatice.
- Laserul este montat pe suportul capului principal de lucru.
CONFIGURATIA DE LUCRU
- Agregat de gaurit vertical (cu 12 axe de gaurire, apelabile
individual cu domeniul turatiei variabil).
- Sistem de blocare a axelor ceea ce asigura precizia
adancimii de gaurire.
- Tipul axelor: comandabile individual
- Dispozitiv ajutator pentru alimentarea automata a
21
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magaziei de scule, integrata in magazia laterala.
- Gard de protectie in zonele laterale si in spate
- Covor de siguranta cu 3 zone, pentru a permite
prelucrarea alternanta. In timp ce operatorul alimenteaza masina pe o
parte, aceasta poate prelucra reperele fixa pe pe cealalta parte
- Dotata cu burghie, freze, starter KIT

1

Software power control pc
Sistem modern de comanda bazat pe Windows PC
Cuprinde inzestrarea generala pentru posibilitatea utilizarii functilor
Teleservice-ului pentru masina inclusiv modemul corespunzator cat si
utilizarea gratuita a TeleserviceUSV pentru PC (sursa de alimentare cu energie neintreruptibila)
- Terminal de operare cu potentiometru si intrerupator de avarie.
SOFTWARE:
- PC
- Comanda traiectoriei pe toate axele si desfasurarii paralele cu
tehnica canalelor multiple
- Functie Look-Ahead pentru viteze optime la treceri
- Precomanda dinamica pentru reproducerea fidela a conturului
- Pachet Software PC cu programe de lucru grafice
- woodWOP pentru crearea grafica, orientata spre dialog a
programelor CNC
- banca grafica de date pentru scule
- software-ul listelor de productie: administrarea si generarea de liste
de productie pentru fabricarea individualizata.
- Pot fi memorate: succesiunea operatiilor, indicatii de prelucrare nr.de
bucati planificate
- inregistrarea datelor masinii prin SCHULER MDE BASIC: pentru
inregistrarea nr. de piese executate
- functie Software : decalarea unui program aceasta functie permite
Caracteristici tehnice minimale solicitate
aplicarea programelor din dreapta pe campul din stanga si a celor din
stanga pe campul din dreapta
- SIMULARE NC IN 3D SI CALCULUL DE TIMP ( 1 LICENTA)
- simulare grafica a programelor CNC in 3D
- calculul de timp cu o precizie de ± 10%
- afisarea defectelor
- verificarea pozitiilor ventuzelor de fixare
- SOFTWARE PENTRU UN CALCULATOR EXTERN
- woodWOP pentru crearea grafica, interactiva a
programelor CNC
- woodWOP DXF Basic pentru legarea la woodWOP a
programelor CAD in 2D
- importul fisierelor 2D-DXF
- convertirea se realizeaza in baza unor profile(reguli) bine
stabilite
- afisarea geometriei, layerelor si elementelor de desen
- generarea programului woodWOP
- 3D – WOOD DESIGN program modern de generare in
3D pentru construirea interactiva a mobilei corp pe baza programelor
woodWOP
- woodAssembler:
Pentru vizualizarea programelor woodWOP in 3D. Cu acest soft se
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realizeaza asamblarea reperelor individuare in piese finite.
Servicii de instruire a personalului in vederea exploatarii utilajelor
* vor fi instruiti un numar de 12 angajati care vor deservi
echipamentele achizitionate prin proiect.

Ofertantul va prezenta soluţia şi va detalia funcţiunile şi specificaţiile incluse care răspund cerinţelor de mai sus.
În propunerea sa tehnică va preciza explicit pentru fiecare item specificat în caietul de sarcini valoarea pe care o
are în cadrul produsului oferit (nu se acceptă precizarea doar a faptului că satisface performanţa/valoarea).
Sunt acceptate oferte superioare specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini fără ca ofertantul să aibă
vreun avantaj faţă de ceilalţi participanţi.
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Secţiunea IV – Formulare
Anexa 1
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea achizitor si adresa completa)

Doamnelor/Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să furnizam _______________________________________________________
(denumirea echipamentelor), pentru suma de
__________________________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei), plătibilă ____________________ ( modalitate de plata propusa), la care se adaugă
taxa pe valoarea adăugată în valoare de ___________________________________(suma în litere şi
în cifre.), la preţurile unitare specificate în prezenta oferta sau in centralizatorul de preţuri
anexat acestei oferte.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produse în
condiţiile stabilite în prezenta oferta .
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 120 (osutadouazeci) zile, şi
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
Data :[ZZ.LLLL.AAAA]
(numele in clar)____________________, (semnatura), in calitate de _____________, legal autorizat sa
semnez
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Anexa 2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 180 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea
noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului
_______(denumirea si adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură
cu activitatea noastră.
Data completării ......................
Candidat/ofertant,
_________________
(semnatura autorizata)
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Anexa 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
din O.U.G. nr. 34 / 2006
Subsemnatul ____________________________ , în calitate de ofertant pentru atribuirea
contractului de achiziţie având ca obiect ________________________, la data de _____________,
organizată de __________________________________, declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este
conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii.
Data completării __________
OFETANT
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Anexa 4
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca,
la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie bunuri si servicii prin procedura simplificata
cf. OMFE 1120/15.10.2013, având ca obiect ................. (denumirea echipamentului / serviciilor
şi codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea
achizitorului), particip şi depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................;
[ ] ca sub-contractant al .........................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta
declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de furnizare
bunuri si servicii.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa
achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
........................
(semnătura autorizată)
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Anexa 5
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________________________
(denumirea achizitorului si adresa completă)

Ca urmare a anunţului privind organizarea selectiei de oferte în date de _______________
(ziua/luna/anul)

privind

organizarea

procedurii

pentru

atribuirea

contractului

______________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie) noi
_________________________

(denumirea/numele

ofertantului)

vă

transmitem

alăturat,

următoarele:
1.Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi un număr de _____ copii:
a)

oferta;

b)

documentele care însoţesc oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare si vă satisface cerinţele.

Data completării _________________
Cu stimă,
Ofertant,
_______________________
(semnătura autorizată)
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Anexa 6
Formular pentru persoane juridice
Antet/contestator
.......................
CONTESTAŢIE
Subscrisa ......................., cu sediul în ............................, cod unic de
înregistrare ..................................., reprezentată legal prin ....................., în
calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de furnizare
bunuri si servicii, organizată de achizitorul......................, având sediul în
.....................,
contest decizia achizitorului ..........................., pe care o consider nelegală.
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt:
- în fapt ..............................................................
- în drept .............................................................
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă:
................................................................
................................................................

Reprezentat legal (nume/prenume in clar)
........................................
(semnătura autorizată)
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Anexa 7
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanţi şi specializarea acestora
Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
..............................................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................................... (denumirea şi
adresa achizitorul) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
Partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi

Nr.
Crt.

Denumire subcontractant /
specializare /date de
recunoaştere

Partea/părţile din
contract ce urmează a
fi subcontractante /
cuantificarea acestora

30
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Anexa 8
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
de confidenţialitate şi imparţialitate

Subsemnatul/a
……………………………………………..reprezentant
legal
al
…………………………………………………………..in calitate de participant la licitatia pentru
echipamente necesare desfasurarii activitatii de fabricare articole de mobilier
organizata de S.C.KITMETAL SRL. in data de 13.02.2014, declar pe proprie
răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii următoarele:
a) nu deţin pachetul majoritar de acţiuni din capitalul subscris al S.C. KITMETAL
S.R.L.;
b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare
a S.C. KITMETAL S.R.L.;
c) nu am nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului
de verificare/evaluare a ofertelor.
Totodata, mă angajez ca voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei,
precum şi asupra altor informaţii prezentate de catre solicitant, a caror dezvăluire ar
putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau
secretele comerciale.
Inţeleg ca în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei civile şi penale.
Reprezentant legal,
………………………….
(semnătura autorizată )
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