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A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SI
FORMULARE DE OFERTA

3

I. FISA DE DATE A ACHIZITIEI
ANUNT :
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditiile
generale si particulare care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire,
indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii trebuie sa examineze
cu grija Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor,
formularelor, prevederilor contractuale si de specificatii tehnice continute in aceasta Documentatie.
Esecul de a depune o oferta care sa nu contina toate informatiile cerute in termenul prevazut, va duce
la respingerea ofertei. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta relativ la
Documentatia de Atribuire; orice exprimare a unei astfel de rezerve va duce la respingerea imediata
a ofertei, fara nici o evaluare.
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I. FISA DE DATE A ACHIZITIEI
1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL
Sediul social: MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL REPUBLICII, BL D6A, SC A, AP 18, JUD.
ARGES
Punct de lucru: MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL REPUBLICII, NR 5, Demisol, JUD ARGES
Localitate: PITESTI

Cod poştal: 110041

Persoana de contact:
- pentru probleme organizatorice si a documentelor de
calificare ,
- oferta tehnica si de pret
- pentru probleme tehnice referitoare la Caietul de sarcini

Ţara: România
FLOREA ENE
E-mail:
Florimar.construct@yahoo.com
Tel: 0348800809
Fax: 0348800809

1.1. Principala activitate sau activităţi ale beneficiarului privat
□ 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 : Societate Comerciala cu capital
integral privat

□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ mediu
□ economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
■ altele : Potrivit Clasificarii activitatilor din
economia nationala, Codul CAEN al activitatii
pentru care a fost aprobat proiectul:
4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si
autostrazilor

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
DA □ NU ■
1.2. Calendarul estimative al procedurii de atribuire
DATA
Publicare anunt invitatie de participare pe Site
www.fonduri-ue.ro / achizitii beneficiari privati

31.01.2014

ORA LOCATIA
Site www.fonduri-ue.ro – rubrica achizitii beneficiari privati
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Termen limita de solicitare a clarificarilor de
catre ofertanti

03.02.2014

18

SC FLORIMAR CONSTRUCT
TOTAL SRL
MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL
REPUBLICII, , NR 5, Demisol,
JUD ARGES, E-mail:
Florimar.construct@yahoo.com
Tel/Fax: 0348800809

Termen limita de transmitere a clarificarilor catre
ofertanti

04.02.2014

18

Potentiali ofertanti,
Site www.fonduri-ue.ro / achizitii,

Termen limita de depunere a ofertelor

07.02.2014

16

SC FLORIMAR CONSTRUCT
TOTAL SRL
MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL
REPUBLICII, , NR 5, Demisol,
JUD ARGES, E-mail:
Florimar.construct@yahoo.com
Tel/Fax: 0348800809

Data sedintei de deschidere a ofertelor

10.02.2014
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SC FLORIMAR CONSTRUCT
TOTAL SRL
MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL
REPUBLICII, , NR 5, Demisol,
JUD ARGES, E-mail:
Florimar.construct@yahoo.com
Tel/Fax: 0348800809

Data finalizarii evaluarii propunerilor

Pana la
10.02.2014
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SC FLORIMAR CONSTRUCT
TOTAL SRL
MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL
REPUBLICII, , NR 5, Demisol,
JUD ARGES, E-mail:
Florimar.construct@yahoo.com
Tel/Fax: 0348800809

Informarea ofertantilor cu privire la rezultatul
procedurii de atribuire

Pana la
12.02.2014

18

Ofertanti participanti (prin
posta/curier/fax/e-mail)

Publicarea pe Site www.fonduri-ue.ro – rubrica - In maxim 5
zile
achizitii beneficiari privati, a anuntului de
calendaristice
semnare a contractului cu castigatorul
de la
(Conf. Ordinul Ministerului Fondurilor Europene
semnarea
nr. 1120/2013)

Site www.fonduri-ue.ro – rubrica achizitii beneficiari privati

contractului
de achizitie

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:
■ la adresa mai sus mentionata
□ altele :
1.3. Sursa de finanţare :
Finantare comunitara prin
Ministerul Economiei,in
calitate de Autoritate de
Management a Programului
Operational Sectorial
“Cresterea competitivitatii
Economice” prin ADR Sud
Muntenia in calitate de
Organism Intermediar pentru
POS CCE

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare
DA ■ NU □
Daca DA, faceti referire la proiect/program:
Program administrat de catre Ministerul Economiei, in calitate
de Autoritate de Management, prin ADR Sud Muntenia in
calitate de Organism Intermediar pentru “Programul
Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice” axa
prioritara 1– „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”,
Domeniul de intervenţie DM1.1 – Investitii Productive si
Pregatirea pentru Competitia pe Piata a Intreprinderilor in
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special a IMM”, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile, schema de finanţare A2 – Sprijin Financiar in
valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru Investiții pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii, pentru proiectul intitulat „
CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN
RETEHNOLOGIZARE LA SC FLORIMAR CONSTRUCT
TOTAL SRL”
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Descriere
2.1.1. Denumire contract: Contract de furnizare echipamente
2.1.2. Denumire contract si locul de livrare :
Contract de furnizare echipamente si utilaje
Locul de livrare: SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL , Comuna Stalpeni, Cladire
C1, Jud Arges
2.1.3 . Descrierea succinta a contractului
(a) Lucrări

□

(b) Produse

(c) Servicii

■

Execuţie
□
Proiectare şi execuţie □
Realizare prin orice
mijloace
corespunzătoare
cerinţelor specificate de
autoritate contractantă □

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

Principala locaţie a
lucrării

Principalul loc de livrare:
SC FLORIMAR CONSTRUCT
TOTAL SRL , Comuna Stalpeni,
Cladire C1, Jud Arges

□

Categoria serviciului
2A □
2B □
(Se specifică din care categorie
de servicii aparţine obiectul
contractului:
fie din Anexa 2A , fie din Anexa
2B)

■
□
□
□

Principalul loc de prestare

- BULDOZER – 1 BUC
- MININCARCATOR -1 BUC

2. 1. 4. Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie: ■
Încheierea unui acord cadru: □
2.1.5.1. Durata contractului de achiziţie - 4 luni
2.1.5.2. Termen de executie si livrare: maxim 90 zile calendaristice de la data comenzii
ferme din partea achizitorului
2.1.6. Valoarea estimata a contractului de achizitie (conform Referat pentru actualizarea valorii
estimate a achizitiei)
1.206.645 lei fara TVA – echivalent a 268.274,49 Euro fara TVA (curs BNR valabil la data
publicarii anuntului – 4.4978 lei /euro, din care:

Denumire utilaje
BULDOZER – 1 BUC
MININCARCATOR -1 BUC

Valoare totala fara
Tva

Cantitate
1
1

1.075.011,00
131.634,00

2.1.7. Divizare pe loturi
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DA □ NU ■
Ofertele se depun pe :
un singur lot □ unul sau mai multe □ toate lorturile □
2.1.8. Ofertele alternative sunt acceptate DA□ NU ■
2.2. Cantitatea sau scopul contractului
2.2.1. Total cantităţi
1. Obiective
Achizitia utilajelor
2. Sarcinile generale aferente Contractorului
Livrarea a:
- BULDOZER – 1 BUC
- MININCARCATOR -1 BUC

Garantiile comerciale pentru calitatea si performanta echipamentelor si a utilajelor sunt cerute in
conformitate cu Caietul de sarcini
2.2.2. Opţiuni:
DA □
NU ■
3. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI
3.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract:
3.1.1. Contract rezervat
DA □ NU ■
DA □ NU ■
3.2.1.Altele
4. PROCEDURA DE ATRIBUIRE
4.1. Procedura selectată
Licitaţie deschisă
□
Licitaţie restrânsă
□
Licitaţie restrânsă accelerată □
Dialog competitiv
□

Negociere cu anunţ de participare
□
Negociere fără anunţ de participare □
■
Cerere de oferte
Concurs de soluţii
□

4.2. Legislaţia aplicată
1. Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii
simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente
structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele
financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari publicat
in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 650, din 22 octombrie 2013.
3. Art. 14 alin. 1 si 2 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora.
5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
- documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in
limba romana.
- toate documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
- documentele emise de autoritatile competente vor fi prezentate in original sau copie cu insemnul “
conform cu originalul “ , semnata de catre reprezentantul legal si stampilata.
5.1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 14. a OUG 66/2011 privind 1. Prezentare
conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitii
formular nr. 1
Solicitat ■ Nesolicitat □
1. Prezentare
Declaraţii privind eligibilitatea
Solicitat ■ Nesolicitat □
formular nr. 2
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică .
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1. Prezentare
Declaraţii privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
formular nr. 3
Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006
Solicitat ■ Nesolicitat □
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică .
Operatorul:
a. Nu este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac
obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele
anterioare, reglementate prin lege.
b. Nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre
situatiile prevazute la lit.a)
c. Si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este
stabilit.
5.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice române Pentru persoane juridice române:
Solicitat ■ Nesolicitat □ 1.Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă instanţa competentă, din care sa rezulte: adresa actuala si
obiectul de activitate al societatii (obiectul contractului de achizitie
trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul
constatator al ofertantului, emis de ONRC), în original, copie
legalizată sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu
semnătură şi ştampila.
2.Certificatul de înregistrare fiscală (CUI) eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului, în original, copie legalizată sau xerocopie
certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă.
Persoane juridice /fizice
străine
Solicitat ■ Nesolicitat □

Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să
dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică.
Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata.
Ofertantul va depune documente din care sa rezulte faptul ca obiectul
contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in
nomenclatorul/obiectul de activitate al ofertantului, emis de
autoritatile competente din tara respective (echivalent al Certificatului
constatator emis de ONRC in Romania)
6. PREZENTAREA OFERTEI
6.1. Limba de redactare a limba română/limba tarii furnizorului(traducere autorizata in limba
ofertei
romana)
6.2. Perioada de
valabilitate a ofertei

Minim 90 zile de la data licitatiei (data deschiderii ofertelor)

6.3. Garanţie de participare Solicitat □ Nesolicitat ■
6.4. Modul de prezentare a -Propunerea tehnica va fi întocmita de către ofertant astfel incat sa
propunerii tehnice
raspunda cerintelor minime prevazute în Caietul de sarcini.
Achizitorul poate solicita fundamentarea propunerii tehnice prin
catalogul sau fisa tehnica a echipamentului emisa de producator,
care sa se poate verifica pe site-ul producatorului.
Echipamentele trebuie sa fie noi, nu sunt admise echipamente secondhand.
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6.5. Modul de prezentare a - Prezentarea propunerii financiare:(formular nr. 4)
propunerii financiare
1. Propunerea financiară va fi prezentată in lei si/sau euro si se va
referi strict la valoarea ehipamentului ofertat conform cerintelor din
Fisa tehnica prezentata in capitolul II. Caietul de sarcini .
Cursul de referinta aplicabil: in eventualitatea in care se vor depune
oferte atat in lei cat si in alte monede (valute), pentru departajarea
ofertelor d.p.d.v. al valorilor ofertate se va folosi cursul de schimb de
4.4978 lei/euro.
6.6. Modul de prezentare a 1.Adresa la care se prezintă oferta: Ofertele se vor transmite/depune
ofertei
la punctul de lucru al societatii din MUNICIPIUL PITESTI, BDUL REPUBLICII, , NR 5, Demisol, JUD ARGES , personal sau
prin posta/curier cu confirmare de primire.
Tel/fax: 0348800809; e-mail: Florimar.construct@yahoo.com
Reprezentant legal: FLOREA ENE
2.Data limită pentru depunerea ofertei: 07.02.2014 ora 16.00
3.Numărul de exemplare: 1 (un) ex.
4.Persoana contact FLOREA ENE , e-mail:
Florimar.construct@yahoo.com
- pentru probleme organizatorice si a documentelor de calificare
- pentru probleme tehnice referitoare la Caietul de sarcini, e-mail :
Florimar.construct@yahoo.com
Modul de prezentare a documentelor:
5.1. Documentele se vor introduce intr-un plic exterior care va fi
marcat astfel :
- “Adresa completa a ofertantului“, pentru a putea fi returnat nedeschis
in cazul in care oferta este declarata intarziata sau este depusa la o alta
adresa decat cea specificata in documentatie.
- „ A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de 10.02.2014
ora 12.00 " si va fi insotit de urmatoarele documente:
a) Scrisoarea de înaintare
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare (Formular 5) la
momentul depunerii plicului cu documentatia de oferta la registratura
autoritatii contractante
b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului,
pentru persoanele desemnate ( dupa caz ) să participe la sedinta de
deschidere a ofertelor.
Oferta tehnica si Oferta financiara trebuie sa fie tipărite sau scrise cu
cerneală.
6. Ofertele primite vor fi considerate admisibile daca corespund
d.p.d.v. al valorii, performantelor tehnice si al obiectului acestora cu
toate cerintele din documentatia de atribuire. Neindeplinirea unui
criteriu/cerinte minime din documentatia de atribuire conduce la
respingerea ofertei, deoarece beneficiarul trebuie sa aleaga acea oferta
care permite cel mai bine realizarea obiectivelor proiectului.
Ofertantul va trebui sa isi asume Sectiunea C-Informatii minime
clauze contractuale
7. Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect
respingerea ofertei.
8. Valoarea maxima admisa a ofertelor depuse in cadrul procedurii
este data de valoarea estimativa mentionata la punctul 2.1.6. din
prezenta documentatie, respectiv 1.206.645 lei fara TVA. Orice oferta
a carei valoare va depasi valoarea estimativa mentionata, sau valorile
unitare aferente utilajelor va fi respinsa.
9.Oferta este considerata inacceptabila in urmatoarele situatii :
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a) este depusa de un Ofertant care nu indeplineste unul sau mai multe
criterii de calificare;
b) Oferta este o alternativa a Specificatiei Tehnice, nerecunoscuta de
Achizitor.
6.7. Posibilitatea retragerii - modificarea şi retragerea ofertei se poate efectua înainte de data
sau modificării ofertei
limita prezentata la pct.6.6 - Modul de prezentare a ofertei ; Pentru a fi
considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate cu
amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si
inscriptia “MODIFICAT”.
6.8. Deschiderea ofertelor

1. Ora, data şi locul de deschidere a ofertelor:
Locul de deschidere a ofertelor: Sediul societatii din MUNICIPIUL
PITESTI, B-DUL REPUBLICII, , NR 5, Demisol, JUD ARGES
Data: 10.02.2014 ora 12.00.
2. Evaluarea: activitatea comisiei de evaluare se va desfăşura în
conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Fondurilor Europene
nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de
beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente
structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor
finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari publicat in
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 650, din 22 octombrie 2013 si ale art.
14 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora precum
si cele ale art. 75 din HG nr. 925/2006.

6.9 Drepturile Comisiei de - de a nu califica o oferta daca nu sunt indeplinite criteriile minime de
Evaluare
calificare si selectie;
- de a descalifica un ofertant daca constata intentia acestuia de a induce
in eroare Comisia de Evaluare.
7. CRITERII DE ATRIBUIRE
7.1.Evaluarea conformitatii
Se va face tinandu-se cont de cerintele prezentei documentatii de
criteriilor de calificare si selectie atribuire
7.2. Evaluarea ofertei tehnice

In urma evaluarii tehnice vor fi considerate admisibile din punct
de vedere tehnic numai acele oferte care raspund tuturor cerintelor
formulate in Caietul de sarcini. Ofertele care nu indeplinesc
cerintele tehnice minime obligatorii prevazute in Caietul de
sarcini vor fi declarate “neconforme” si vor fi descalificate.
Evaluarea ofertei tehnice se va face in conformitate cu prevederile
Formularului 8 (Grila de evaluare)
Oferta tehnica depusa va fi obligatoriu insotita si de Formularul
7 Fisa comparativa cerinte tehnice utilaj

7.3. Evaluarea ofertei financiare In conformitate cu prevederile Formularului F8 (Grila de
evaluare). Singura modificare permisa a continutului propunerii
financiare a unei oferte este cea de corectare a erorilor aritmetice,
cu acordul ofertantului.
Erorile aritmetice se corecteaza astfel:
a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total
(obtinut prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), se
va lua in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in
mod corespunzator;
b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va lua in
considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in
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cifre se va corecta in mod corespunzator.
7.4. Desemnarea ofertei
castigatoare

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct
de vedere economic (tehnic si financiar), conform grilei de
evaluare. Detalierea algoritmului de calcul este prezentata in
Formularul F8.(Grila de evaluare)

7.5. Informarea ofertantilor

SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL va informa
ofertantii cu privire la rezultatul aplicarii procedurii de atribuire.
Ofertantii a caror oferta nu a fost declarata castigatoare vor fi
informati asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective.
8. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
8.1. Atribuirea contractului: SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL isi rezerva dreptul de
a accepta sau respinge orice oferta si/sau sa anuleze intreaga procedura de atribuire si isi rezerva
dreptul de a lansa un nou Anunt de participare.
In cazul in care procedura se anuleaza, se va publica un anunt pe Site-ul www.fonduri-ue.ro –
rubrica - achizitii beneficiari privati. Daca plicul exterior in care se afla oferta nu a fost deschis,
atunci oferta va fi returnata nedeschisa ofertantului.
Anularea procedurii poate fi decisa si atunci cand:
- la data si ora anuntata in invitatia de participare si anuntul publicat nu se primeste minim 1 (una)
oferta acceptabila (ofertă acceptabilă – oferta care este depusă în termenul prevăzut în anunţul
publicat pe Site-ul www.fonduri-ue.ro – rubrica - achizitii beneficiari privati şi care include
certificatul ONRC corespunzător (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul
CAEN din certificatul constatator emis de ONRC pentru operatorul economic respectiv).
- au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme
- nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot
fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare
- au fost depuse numai oferte a caror valoare depaseste valoarea estimative in lei mentionata in
prezenta documentatie si in anuntul de invitatie publicat
- abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila
incheierea contractului
- in cazul in care, dupa finalizarea procesului de evaluare nu a fost stabilit un castigator, procedura
se anuleaza si se reia cu respectarea tuturor pasilor procedurali
-in oricare alte cazuri in care beneficiarul constata necesitatea anularii procedurii
SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL propune pentru contractare clauzele minime
obligatorii prevazute in cadrul Sectiunii C din prezenta documentatie.
8.2. Ajustare a preţului contractului
Solicitat □ NESOLICITAT ■

Pretul ramane ferm pe toata perioada de derulare
a contractului.

8.3. Garanţia de bună execuţie a contractului
Solicitat □ NESOLICITAT ■
8.4 Procedura de atribuire

Comisia de licitatie desemnata va respecta
Procedura de atribuire de catre beneficiarii
privati a contractelor de achizitii de produse,
servicii sau lucrari, finantate din instrumente
structurale aprobata prin Ordinul Ministerului
Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind
aprobarea Procedurii simplificate aplicate de
beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate
din instrumente structurale, obiectivul
"Convergenta", precum si in cadrul proiectelor
finantate prin mecanismele financiare SEE si
norvegian pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrari publicat in
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 650, din 22
12

octombrie 2013.
9. REMARCI FINALE:
Legalitatea si autenticitatea documentelor prezentate de Ofertanti sunt prezumate.
Ofertantul este singurul responsabil de legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate,
in original sau in copie. Analiza documentelor prezentate de Ofertanti, de catre Comisia de
Evaluare, nu angajeaza responsabilitatea sau obligatia Comisiei de a accepta documentele ca
autentice si legale si nu exonereaza resposabilitatea singulara a Ofertantului in acest domeniu.

II. CAIETUL DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea tehnică.
1. Fise tehnice echipamente
BULDOZER
Greutate
Motor

Transmisie

Tren de rulare

Post de lucru

Lama

Echipare

Garantie

Caracteristici tehnice solicitate prin caietul de sarcini
Greutate operationala min. 16.100 kg - max. 18.000kg
-Putere motor minim. 160 CP - maxim 180 CP
- Alternator de tip “Heavy Duty”
- Controlata electronic, minim 5 viteze de mers inainte/inapoi;
-Schimbare automata a vitezelor, cu programare din cabina
-Trecere automata in treapta inferioara, in functie de incarcare;
- Directie diferentiala – cu pompa cu debit variabil, motor hidraulic si
diferential, care permite virarea cu pastrarea puterii de impingere in viraj;
-Latime senile min 600 mm - max. 650 mm;
- Role capsulate, fara intretinere;
- Nr patine - min. 40;
- Nr role de ghidare - min. 6;
- Cabina ROPS/FOPS (structura rezistenta la rasturnare si la impact),
etansa si presurizata;
- Sistem de dezaburire, ventilatie si incalzire;
- Aer conditionat;
- Scaun cu suspensie pe perna de aer;
- Lama cu sase grade de libertate;
- Capacitate minima 3 mcubi;
- Pliabila, pentru reducerea latimii de transport;
- Alarma de mers inapoi;
- Sistem de supraveghere geografica si a functionarii prin satelit si internet
GPS;
- Sistem de ghidare al lamei cu doua receptoare laser;
- Nivela laser;
- Scarificator cu 3 dinti;
- Adancime de patrundere minim470 mm;
- Latimea de scarificare min. 2.000 mm;
Minim 12 luni
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MININCARCATOR
Greutate

Caracteristici tehnice solicitate prin caietul de sarcini
Greutate operationala min. 2.580 kg- maxim 2.900 kg

Capacitate ridicare

Minim 635 kg;

Sarcina maxima ridicare

Minim 1.500 kg;

Lungime totala cu cupa pe
sol
Ampatament
Motor
Transmisie

Sistem hidraulic
Sistem electric
Sistemul incarcator

Cabina
Garantie

Maxim 3.250 mm
Minim 970 mm
-Motor diesel cu pompa de injectie;
-Putere motor minim 51CP - maxim 56 CP;
-Normele de emisii minim Stage IIIA;
-Hidrostatica;
-Viteza de deplasare maxim 15 km/h;
-Sistem hidraulic cu perceperea sarcinii;
-Furtune hidraulice cu straturi impletite din fire otelite;
-Divizoare de debit hidraulic;
-Linie auxiliara hidraulica;
-Fire electrice numerotate, si conectori cu etansare de cauciuc;
-Sistem cu doi cilindrii de inchidere cupa,si cupa multifunctionala cu lama
de uzura, cu doua brate ridicare cupa;
-Cuplor rapid mecanic;
-Inaltimea de ridicare (la articulatia cupei) minim 2.850 mm;
-Cabina inchisa cu incalzire,
-Conforma normelor de protectie ROPS si FOPS;
-Scaun cu suspensie si reglarea pozitiei operatorului;
Minim 12 luni

Nr.
crt.
2.

Cerinte pentru documentatie ; Documentele vor insoti produsul la livrare
- Certificat /Declaratie de conformitate;
- Certificat de garantie - minim 12 luni de la data punerii in functiune;
-Echipamentele trebuie sa fie noi, cu o vechime de la data fabricatiei de maxim 3
ani;
-Ofertantul va face dovada ca este distribuitor autorizat de catre producator
pentru echipamentele comercializate;
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B. FORMULARE

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta
formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi
semnate de persoanele autorizate.

15

(Formular nr. 1)

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art 14.
a OUG 66/2011 privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie
Subscrisa................................................................, cu sediul in…………, str………….,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………,
reprezentanta legal prin..............................................................................., in calitate de
ofertant la procedura de achizitie utilaje in cadrul proiectului “CRESTEREA
COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN RETEHNOLOGIZARE LA SC FLORIMAR
CONSTRUCT TOTAL SRL”, avand ca Achizitor SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL
SRL, cu sediul in MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL REPUBLICII, BL D6A, SC A, AP 18,
JUD. ARGES (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea
excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ca societatea:
- Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora, şi anume:
• nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
• nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
• nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta
procedura de achizitie.
- De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în
scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării
procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în
conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.
Subscrisa, 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.
Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă.
Data completării ..........................
Operator economic,
_________________
(nume, prenume, semnatura autorizată )
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(Formular nr. 2)

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit ______________________________
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa 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, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale,
pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun
ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………(se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei mentionata in cadrul formularului de oferta, minim 90 zile de la
data licitatiei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(nume, prenume, semnatura autorizată )
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(Formular nr. 3)
CANDIDATUL / OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)..............................[se inserează numele operatorului economic - persoana juridică],
în calitate de ofertant la procedura de achizitie prin „cerere de oferte” pentru achiziţia de
“ACHIZITIE

de utilaje aferente lucrarilor de constructii” in cadrul proiectului cu titlul

“CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN RETEHNOLOGIZARE LA SC
FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL” finanţat din DM1.1 – Investiții Productive și Pregătirea
pentru Competiția pe Piață a Întreprinderilor în special a IMM, Operațiunea a) Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, schema de
finanţare A2 – Sprijin Financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru Investiții pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii, organizată de : SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL la
data de 10.02.2014 ora 12.00, 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 sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.
c/1) in ultimii 2 ani nu mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive
imputabile mie, şi nu am produs prejudicii beneficiarilor;
d) nu am 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.
e) nu prezint informatii false sau informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta,
in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit.a)-d)
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Ofertant,
……………………….
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(Formular nr. 4)
OPERATORUL ECONOMIC
…...................................................................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL, MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL
REPUBLICII, BL D6A, SC A, AP 18, JUD. ARGES (denumirea autorităţii contractante si
adresa completa)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
…....................................................................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim
ca, in conformitate cu prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus menţionata, sa
furnizam produsele ofertate conform caietului de sarcini, pentru suma de................................lei
(suma in litere si in cifre), echivalentul a............................... euro (suma in litere si in cifre), la care
se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de ...................... lei (suma in litere si in cifre,
echivalentul a …..................... euro (suma in litere si in cifre), dupa cum urmeaza:
Valoare
Valoare
Valoare
Valoare
Valoare
Denumire
fara TVA
fara TVA
TVA
cu TVA
cu TVA
echipament
- lei - euro - lei - lei -euroBULDOZER
MINIINCARCATOR

Total
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita câştigătoare, sa furnizam,
montăm şi să punem în funcţiune produsele.
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ……..…..… zile de la
data deschiderii ofertelor, respectiv pana la data de ……….……..… (ziua/luna/anul), si ea va
rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
|_| depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
|X| nu depunem oferta alternativa.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles si consimţim ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita ca fiind
câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie in conformitate cu prevederile din documentaţia
de atribuire.
7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta
oferta pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
Numele şi prenumele.................................................................., în calitate de .................................... ,
legal autorizat să semnez …......................................................(semnatura) oferta pentru şi în numele
...................................................................................................... .
(denumirea/numele ofertantului)
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(Formular nr. 5)
CANDIDAT

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr ______/___ ___ 2014 ora ______

................................................
(denumire/nume)
SCRISOARE DE INAINTARE
Catre SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL, MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL
REPUBLICII, BL D6A, SC A, AP 18, JUD. ARGES (adresa completã)
Ca urmare a invitatiei de participare/anuntului on-line de pe Site-ul www.fonduri-ue.ro – rubrica achizitii beneficiari privati, din 31.01.2014 (zi/lunã/an), privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achizitie utilaje in cadrul proiectului “CRESTEREA COMPETITIVITATII
ECONOMICE PRIN RETEHNOLOGIZARE LA SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL”,
Noi ......................................................................................................(denumirea ofertantului) vã
transmitem alãturat urmãtoarele:
1. Documentul ..............NU E CAZUL.............................. (tipul, serie/numãr, emitent) privind
garantia pentru participare, în cuantumul si în forma stabilite de dumneavoatrã prin documentatia
pentru elaborarea si prezentare ofertei;
2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, continând, în original si într-un numãr de......0.......copii:
a) oferta;
b) documentele care însotesc oferta;
Avem speranta cã oferta noastrã este corespunzãtoare si va satisface cerintele dumneavoastrã.
Data completãrii.................................. .
Ofertant,
…............................................................................
(nume, prenume, semnãtura autorizatã)
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(Formular nr. 7)
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
Fisa comparativa cerinte tehnice utilaj
(se va trece denumirea exacta a fiecarui echipament ofertat)

BULDOZER

Greutate
Motor

Transmisie

Tren de rulare

Post de lucru

Lama

Echipare

Garantie

Caracteristici tehnice solicitate prin caietul de sarcini

Caracteristici tehnice din
oferta operatorului
economic

Greutate operationala min. 16.100 kg - max. 18.000 kg
-Putere motor minim. 160 CP - maxim 180 CP, inclusiv
- Alternator “Heavy Duty”
-Norme de emisii Stage III B
- Controlata electronic, minim 5 viteze de mers inainte/inapoi;
-Schimbare automata a vitezelor, cu programare din cabina
-Trecere automata in treapta inferioara, in functie de incarcare;
- Directie diferentiala – cu pompa cu debit variabil, motor hidraulic si
diferential, care permite virarea cu pastrarea puterii de impingere in
viraj;
-Latime senile min 600 mm - max. 650 mm;
- Role capsulate, fara intretinere;
- Nr patine - min. 40;
- Nr role de ghidare - min. 6;
- Cabina ROPS/FOPS (structura rezistenta la rasturnare si la impact),
etansa si presurizata;
- Sistem de dezaburire, ventilatie si incalzire;
- Aer conditionat;
- Scaun cu suspensie pe perna de aer;
- Lama cu sase grade de libertate;
- Capacitate minima 3 mcubi;
- Pliabila, pentru reducerea latimii de transport;
- Alarma de mers inapoi;
- Sistem de supraveghere geografica si a functionarii prin satelit si
internet GPS;
- Sistem de ghidare al lamei cu doua receptoare laser;
- Nivela laser;
- Scarificator cu 3 dinti;
- Adancime de patrundere minim470 mm;
- Latimea de scarificare min. 2.000 mm;
Minim 12 luni
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MININCARCA
TOR
Greutate
Capacitate
ridicare
Sarcina maxima
ridicare
Lungime totala
cu cupa pe sol
Ampatament
Motor
Transmisie

Sistem hidraulic
Sistem electric
Sistemul
incarcator

Cabina
Garantie

Caracteristici tehnice solicitate prin caietul de sarcini

Caracteristici tehnice din
oferta operatorului economic

Greutate operationala min. 2.580 kg- maxim 2.900 kg
Minim 635 kg;
Minim 1.500 kg;
Maxim 3.250 mm
Minim 970 mm
-Motor diesel cu pompa de injectie actionata mecanic;
-Putere motor minim 51CP - maxim 56 CP;
-Normele de emisii minim Stage IIIA;
-Hidrostatica;
-Viteza de deplasare maxim 15 km/h;
-Sistem hidraulic cu perceperea sarcinii;
-Furtune hidraulice cu straturi impletite din fire otelite;
-Divizoare de debit hidraulic;
-Linie auxiliara hidraulica;
-Fire electrice numerotate, si conectori cu etansare de cauciuc;
-Sistem cu doi cilindrii de inchidere cupa,si cupa multifunctionala cu lama
de uzura, cu doua brate ridicare cupa;
-Cuplor rapid mecanic;
-Inaltimea de ridicare (la articulatia cupei) minim 2.850 mm;
-Cabina inchisa cu incalzire,
-Conforma normelor de protectie ROPS si FOPS;
-Scaun cu suspensie si reglarea pozitiei operatorului;
Minim 12 luni

N.B. Ofertantii vor completa si caracteristicile tehnice ofertate, care sunt punctate in cadrul
Formularului 8-Grila de evaluare a ofertei

Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(nume, prenume, semnatura autorizată )
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(Formular nr.8)
GRILA DE EVALUARE A OFERTEI
Cerinţe obligatorii pentru acceptarea ofertei:
Îndeplinirea tuturor cerinţelor minime tehnice pentru echipament, conform specificaţiilor tehnice.
Criteriul de atribuire a Contractului de achizitie este: “Oferta cea mai avantajoasa din punct de
vedere economic (tehnic si financiar)”.
Factorii de evaluare si formula de calcul:
Factori de evaluare

Punctaj

1. Pretul ofertei fara TVA
50 pct
2.1 Perioada de garantie buldozer
10 pct
2.2 Perioada de garantie minincarcator
10 pct
3.1 Termenul maxim de livrare de la data comenzii ferme din 10 pct
partea achizitorului pentru buldozer
3.2 Termenul maxim de livrare de la data comenzii ferme din 10 pct
partea achizitorului pentru minincarcator
4. CARACTERISTICI TEHNICE BULDOZER
4.1 Putere maxima motor
16 pct
4.2 Latime de scarificare
16 pct
4.3 Tip transmisie
16 pct
4.4 Echipare cu sistem de ghidare automata a lamei
16 pct
4.5 Echipare cu centru de diagnoza presiuni hidraulice si centru 16 pct
prelevare ulei pentru analiza
5. CARACTERISTICI TEHNICE MININCARCATOR
5.1 Tip comenzi directie si sistem incarcator
8 pct
5.2 Tip sistem hidraulic
8 pct
5.3 Echipare cu ciocan hidraulic
8 pct
5.4 Sistem protectie motor
6 pct
TOTAL
200 pct
Formula de calcul:
Punctajul se calculeaza prin insumarea punctajelor tuturor factorilor de evaluari mentionati
in tabel.
Punctajul maxim care poate fi obtinut este de 200 puncte
Modul de calcul al punctajelor:

1. Pretul ofertei: Pentru cel mai mic preţ (pret cumulat, pentru toate utilajele) se acordă
punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 50 puncte. Pentru un preţ mai mare se
acordă punctajul astfel:
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P1 = (Pmin/Pn) x 50, unde Pmin este cel mai mic pret oferit, Pn este pretul ofertei “n” care se
evalueaza, iar P1 este punctajul obtinut. Rezultatul se va stabili cu maxim trei zecimale, prin
rotunjire la a 3-a zecimala.
2.1 Perioada de garantie buldozer: Pentru cea mai lunga perioada de garantie care depaseste
perioada minima impusa prin documentatia de atribuire, respectiv 12 luni, se acorda punctajul
maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte. Un termen de garantie peste 24 luni nu va
fi punctat suplimentar. Un termen de garantie de sub 12 luni duce la respingerea ofertei (este
declarata neconforma)
Pentru alta perioada de garantie, mai mica decat cea maxima ofertata, dar care este egala sau
superioara perioadei de garantie minima inpusa, se acordă punctajul astfel:
P2.1 = Gn/Gmax x 10, unde: Gn este garanţia ofertei “n“ care se evalueaza, Gmax este garantia
maxima ofertata, iar P2.1 este punctajul obtinut. Rezultatul se va stabili cu maxim trei zecimale,
prin rotunjire la a 3-a zecimala.
2.2 Perioada de garantie minincarcator: Pentru cea mai lunga perioada de garantie care
depaseste perioada minima impusa prin documentatia de atribuire, respectiv 12 luni, se acorda
punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte. Un termen de garantie peste 24
luni nu va fi punctat suplimentar. Un termen de garantie de sub 12 luni duce la respingerea ofertei
(este declarata neconforma)
Pentru alta perioada de garantie, mai mica decat cea maxima ofertata, dar care este egala sau
superioara perioadei de garantie minima inpusa, se acordă punctajul astfel:
P2.2 = Gn/Gmax x 10, unde: Gn este garanţia ofertei “n“ care se evalueaza, Gmax este garantia
maxima ofertata, iar P2.2 este punctajul obtinut. Rezultatul se va stabili cu maxim trei zecimale,
prin rotunjire la a 3-a zecimala
3.1 Termenul maxim de livrare, de la data comenzii ferme din partea achizitorului pentru
buldozer: Termenul de livrare acceptat este intre 15-90 zile.Un termen de livrare peste 90 zile
duce la respingerea ofertei(este declarata neconforma). Sub termenul de livrare de 15 zile, oferta
nu va fi punctata suplimentar. Pentru cel mai mic termen de livrare ofertat, inferior celui maxim
impus prin documentatia de atribuire (90 zile), se acordă punctajul maxim (10 puncte).
Pentru un alt termen de livrare, mai mare decat cel minim, inferior cel maxim de 90 zile,
punctajul acordat se determina astfel:
P3.1 = (TLmin/TLn)x10, unde: TLmin este termenul de livrare cel mai mic ofertat, TLn este
termenul de livrare al ofertei “n” care se evalueaza, iar P3.1 este punctajul obtinut. Rezultatul se
va stabili cu maxim trei zecimale, prin rotunjire la a 3-a zecimala.
3.2 Termenul maxim de livrare, de la data comenzii ferme din partea achizitorului pentru
minincarcator: Termenul de livrare acceptat este intre 15-90 zile.Un termen de livrare peste 90
zile duce la respingerea ofertei(este declarata neconforma). Sub termenul de livrare de 15 zile,
oferta nu va fi punctata suplimentar. Pentru cel mai mic termen de livrare ofertat, inferior celui
maxim impus prin documentatia de atribuire (90 zile), se acordă punctajul maxim (10 puncte).
Pentru un alt termen de livrare, mai mare decat cel minim, inferior cel maxim de 90 zile,
punctajul acordat se determina astfel:
P3.2 = (TLmin/TLn)x10, unde: TLmin este termenul de livrare cel mai mic ofertat, TLn este
termenul de livrare al ofertei “n” care se evalueaza, iar P3.2 este punctajul obtinut. Rezultatul se
va stabili cu maxim trei zecimale, prin rotunjire la a 3-a zecimala.
4. CARACTERISTICI TEHNICE BULDOZER
4.1 Putere motor buldozer
Pentru o putere a motorului cuprinsa intre 160 CP si 170 CP inclusiv, se acorda 5 puncte
Pentru o putere a motorului intre 170 CP si 180 CP inclusiv se acorda punctajul maxim de 16
puncte
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4.2 Latime de scarificare
Pentru o latime de scarificare cuprinsa intre 2.000-2.200 mm inclusiv, se acorda 5 puncte
Pentru o latime de scarificare mai mare de 2.200 mm, se acorda punctajul maxim de 16 puncte
4.3 Tip transmisie
Pentru transmisie hidrostatica se acorda 5 puncte
Pentru transmisie hidrodinamica cu convertizor de cuplu se acorda punctaj maxim16 puncte
4.4 Echipare cu sistem de ghidare automata a lamei
-Pentru pre-echipare cu sistem de ghidare automata a lamei din fabricatie, se acorda punctaj
maxim 16 puncte
-Pentru buldozer care nu este prevazut cu sistem de ghidare automata a lamei din fabricatie, fiind
prevazut cu acest sistem ulterior (after-market), se acorda 5 puncte
4.5 Echipare cu centru de diagnoza presiuni hidraulice si centru prelevare ulei pentru
analiza
-Pentru buldozerul care este echipat cu centru de diagnoza presiuni hidraulice si centru prelevare
ulei pentru analiza, se acorda punctaj maxim 16 puncte;
-Pentru buldozerul care este echipat cu centru de diagnoza presiuni hidraulice sau centru prelevare
ulei pentru analiza (unul din cele doua), se acorda 5 puncte;
-Pentru buldozerul care nu este echipat nici cu centru de diagnoza presiuni hidraulice si nici cu
centru prelevare ulei pentru analiza, se acorda 0 puncte;
5. CARACTERISTICI TEHNICE MININCARCATOR
5.1 Tip comenzi directie si sistem incarcator
-Pentru comenzi electro-hidraulice prevazute cu joystick se acorda punctaj maxim 8 puncte
-Pentru alt tip de comenzi se acorda 3 puncte
5.2 Tip sistem hidraulic
-Pentru sistem hidraulic tip pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil se acorda punctaj
maxim 8 puncte;
-Pentru sistem hidraulic tip pompa cu roti dintate sau alte variante, se acord 3 puncte
5.3 Echipare cu ciocan hidraulic
-Pentru minincarcator echipat cu ciocan hidraulic produs de acelasi producator cu producatorul
minincarcatorului se acorda punctaj maxim 8 puncte
-Pentru minincarcator echipat cu ciocan hidraulic produs de alt producator decat producatorul
minincarcatorului se acorda 5 puncte
-Pentru minincarcator fara ciocan hidraulic se acorda 3 puncte
5.4 Sistem protectie motor
-Pentru minincarcator prevazut cu sistem protectie anticalare motor se acorda punctaj maxim 6
puncte
-Pentru minincarcator fara sistem protectie anticalare motor se acorda 0 puncte
Oferta cu cel mai mare punctaj, obtinut prin cumularea punctajelor factorilor de evaluare
sus-mentionati, va fi desemnata castigatoare.
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C - informatii minime clauze contractuale*
In temeiul Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea
Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente
structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele
financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari publicat
in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 650, din 22 octombrie 2013.
intre
SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL (denumire beneficiar privat) adresa sediu
MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL REPUBLICII, BL D6A, SC A, AP 18, JUD. ARGES
telefon/fax 0348800809, numar de inmatriculare J03/1357/2008 cod fiscal RO 24115580 in calitate
de achizitor, pe de o parte
si
……... ................ ........................... ……………. denumire operator economic , adresa sediu
………………… .....................................................................
telefon/fax ..................................
numar de inmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... in calitate de
furnizor, pe de alta parte.
a intevenit prezentul contract in conditiile in care partile raman neschimbate pe toata durata de
desfasurare.
2. Obligatii ale furnizorului
2.1 – Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele ofertate in conditiile convenite in prezentul contract
si ale ofertei depuse – ce constituie anexa la contract, respectiv: ………………….( Se specifica
denumirea si cantitatile produselor)
2.2 – Furnizorul se obliga ca produsele furnizate sa respecte calitatea prevazuta in propunerea
tehnica depusa cu oferta.
2.3 – Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.4 – Furnizorul se obligata sa furnizele produsele ofertate de la data comenzii ferme transmise de
achizitor in termenul maxim de livrare asumat prin oferta depusa
2.5 – Furnziorul se obliga sa plateasca penalitati de intarziere de 1% pe zi din pretul
contractului, pentru fiecare zi de intarziere in livrarea utilajelor, fata de termenul maxim de livrare de
la data comenzii ferme, asumat si ofertat de catre acesta in cadrul ofertei depuse
3. Obligatii ale achizitorului
3.1 – Achizitorul se obliga sa achizitioneze produselele din oferta in conditiile convenite in prezentul
contract si ale ofertei primite – ce constituie anexa la contract, respectiv: …………….(Se specifica
denumirea si cantitatile produselor)
4 Pretul contractului
4.1 Pretul unitar al produselor, este de ………. lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga
……… TVA, si coincide cu cel din oferta depusa de furnizor in cadrul procedurii de achizitie.
4.2 Pretul contractului cuprinde bunurile furnizate. Transportul, montajul, punerea in functiune,
instruirea personalului si alte servicii auxiliare nu sunt incluse in pretul prezentului contract. Aceste
servicii pot fi asigurate gratuit sau contra cost de furnizor, la solicitarea beneficiarului, acestea
nefacand obiectul prezentului contract de furnizare.
5. Plata: se va face conform intelegerii intre parti, si va fi mentionata in contractul de achizitie ce
urmeaza a se semna de ambele parti
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6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 4 luni.
7. Livrarea
7.1 – Se vor mentiona informatiile privind livrarea in conformitate cu cele mentionate in oferta
depusa.
8. Montajul si punerea in functiune
8.1 - Se vor mentiona informatiile privind montajul si punerea in functiune.
9. Service si garantie
Se vor mentiona conditiile de service in garantie si post-garantie, precum si perioada garantiei
asumata prin contract.
10. Comunicari
10.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
10.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Furnizor
............................
(semnatura autorizata)
LS

Achizitor
……...............................
(semnatura autorizata)
LS

*clauzele contractuale minime precizate, vor fi incluse obligatoriu in contractul de achizitie
Nota: Reguli de modificare a contractului de achizitie:
• Modificarea contractului de achizitie se realizeaza prin acte aditionale.
• Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului.
• Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel incat
implementarea sa fie realizata inaintea expirarii contractului de finantare in cauza, iar platile sa fie
realizate conform regulilor de eligibilitate stabilite prin contractul de finantare.
• Orice modificare a contractului nu trebuie sa conduca la diminuarea avantajelor mentionate in
nota justificativa de atribuire.(Exemplu: Nu este permisa modificarea termenului de livrare, daca
acesta a fost o conditie importanta in specificatiile tehnice si a fost un avantaj consemnat in nota
justificativa de atribuire si/sau a constituit un element in cadrul criteriului de atribuire.)
• Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de obiectul contractului initial.
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