FISA DE ACHIZITII
PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI
BENEFICIAR:
Denumire: SC ANEPAL AMBALAJE SRL
Adresa: Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges
Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J03/890/2006
CUI : 18713082
Persoana de contact: Dan Gheorghe Vasile
Telefon: +4 0756 151 169
Fax: +4 0248 610 292
E-mail: office@anepal.ro
Mijloace de comunicare: prin poştă/curier rapid sau prin depunere directă la sediul autoritatii contractante:
Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges.
SURSA DE FINANTARE:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie.
Domeniul major de intervenţie DMI 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a
întreprinderilor, în special a IMM.
Operaţiunea a) - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile.
A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi
mijlocii.
PROIECT:
„Cresterea competitivitatii economice a S.C. Anepal Ambalaje S.R.L., prin achizitionarea de utilaje si
echipamente tehnologizate necesare activitatii de productie”, cod SMIS 44355, contract de finantare nr.
4m/400627/1/22.11.2013, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională si Bugetul de Stat,
încheiat cu Ministerul Economiei, Autoritate de Management a Programului Operațional Sectorial “Creșterea
Competitivității Economice“.
Proiectul se implementează în Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges, pe o durată de 9 luni.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul procedurii de achizitie:
Lot 7, format din:
- Fierastrau circular cu banc - 2 buc
Valoarea estimată a contractului pentru achiziţionarea echipamentelor este de: 7320 RON fara TVA.
2. Specificatii tehnice si cantitate:
Fierastrau circular cu banc – 2 buc:
- diametru panza fierastrau: minim 300 mm
- gaura panza fierastrau: minim 30 mm
- capacitate de taiere la 0 grade: minim 100 x 300 mm
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- capacitate de taiere la 45 grade inclinare orizontala: minim 100 x 200 mm
- capacitate de taiere la 45 grade inclinare vertical: minim 50 x 300 mm
- inaltime maxima de taiere: 145 mm
- latime maxima de taiere: 510 mm
- turatie panza: 2800 U/min
- masa cu role de 1 metru la alimentare
- masa cu role de 1 metru la descarcare
- garantie: minim 12 luni
- certificate de conformitate CE
Aceste specificatii tehnice sunt cerinte minimale. Orice oferta care nu intruneste aceste cerinte va fi
considerata ca neconforma si nu va fi luata in considerare. Utilajele vor avea marcaj CE si se vor livra cu
declaratia de conformitate conforma normelor europene.
3. Impartire in loturi:
DA – 9 loturi de produse.
Aceasta procedura de achizitie prevede atribuirea lotului nr. 7 de produse.
4. Atribuirea contractului de furnizare prin procedura: Selectie de oferte pe baza criteriului „Pretul cel
mai mic”, cu respectarea specificatiilor tehnice minime mentionate mai sus.
II. PROCEDURA
1. Procedura selectata:
 Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii
simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale,
obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi
norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.
2. Informatii privind locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
 Documentaţia de atribuire şi alte informaţii şi clarificări se pot obţine personal sau prin posta/curier
rapid la locatia de implementare a proiectului din Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges
sau de pe pagina web www.fonduri-ue.ro .
 Data și ora limită de depunere a ofertei: 25.02.2014 ora 18:00 la locatia de implementare a
proiectului din Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges.
 Deschiderea si evaluarea ofertelor se va face in data de 26.02.2014 ora 12:00 la locatia de
implementare a proiectului din Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges.
 Adresa la care se transmit ofertele şi modalitatea de transmitere a acestora: Sat Borlesti, comuna
Merisani, nr 87, judetul Arges. Ofertele se vor transmite prin poştă/curier rapid sau se vor depune
personal la adresa mentionata mai sus.
 Semnarea contractului de furnizare bunuri se va face in termen de 10 zile lucratoare de la stabilirea
castigatorului contractului.
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În termen de 5 zile calendaristice de la semnarea semnarea contractului de achiziţie, S.C. ANEPAL
AMBALAJE S.R.L., va publica pe pagina web www.fonduri-ue.ro informaţii despre câştigătorul
contractului.
III. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie.
1. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Cerinţă obligatorie:
- Certificat constatator extins de la ONRC (valabil) in
original sau copie legalizata, din care sa reiasa ca obiectul
prezentei licitatii are corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator al ofertantului.
- Copie CUI (copie semnata si stampilata cu mentiunea
“conform cu originalul”).
Persoane juridice/fizice străine
Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de
înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere
profesional sau echivalent.
Persoane juridice / fizice
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prezentate la art.
române / străine
69 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare si a art. 14 si 15 din
OUG 66/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea
142/2012 – formular atasat, in original.
IV. Elaborarea ofertei
1) Limba de redactare a ofertei şi
a documentelor care o însoţesc

2) Perioada de valabilitate a
ofertei
3) Modul de prezentare a
propunerii tehnice

4) Modul de prezentare a
propunerii tehnice si financiare

ROMANA SAU ENGLEZA (in cazul in care oferta si
documentele vor fi transmise in limba engleza, acestea vor
trebui sa fie traduse in limba romana de catre un traducator
autorizat).
60 de zile.
Cerinta obligatorie: Prezentarea ofertei tehnice va cuprinde
descrierea tehnica detaliata a produsului ofertat, precum si
alte informatii considerate semnificative, in vederea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice
solicitate. Oferta tehnica poate fi redactata in formatul
specific al furnizorului.
Oferta tehnica va avea atasate si certificate de producator,
pentru a se vedea originea echipamentelor.
Oferta tehnica si financiara va fi intocmita in conformitate cu
standardele de ofertare ale fiecarui ofertant.
Ofertantul va exprima pretul in RON sau EUR.
Cursul EUR - RON de referinta va fi 1 EUR = 4.4926 RON din
data de 13.02.2014.
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5) Modul de prezentare a ofertei

6) Data limită de depunere a
ofertelor
7) Informatii si clarificari

8)Deschiderea ofertelor

9) Excludere automata

10) Modalitatea de plata

Pretul va ramane neschimbat pe tot parcursul derularii
contractului.
Adresa de transmitere a ofertelor:
Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges.
Numar de exemplare: Un exemplar.
Modul de prezentare:
Oferta (continand documentele de calificare si oferta tehnică
si financiara) se trimite într-un plic închis corespunzător.
Ofertele pot fi transmise prin e-mai/poştă/curier rapid sau
depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent
de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi
asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
Oferta depusă la o altă adresă a societatii contractante decât
cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere
se consideră oferta întârziată şi se returnează.
25.02.2014, ora 18:00.
Se pot solicita in scris detalii despre elementele cuprinse în
aceasta procedura de achizitii până la data 19.02.2014, ora:
10:00. Solicitarea de clarificări poate fi depusă la locul de
implementare a proiectului personal sau prin posta/ curier
rapid la adresa din Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87,
judetul Arges.
Data, ora si locul deschiderii ofertelor:
26.02.2014, ora 12:00.
Locul deschiderii ofertelor: SC ANEPAL AMBALAJE SRL, Sat
Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges.
Va fi exclus de la procedura de achiziţie ofertantul care:
- nu a prezentat oricare dintre documentele solicitate in
prezenta documentatie.
Se va stabili n contractul de achizionare a utilajelor.

V. CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului:
Oferta cu pretul cel mai mic, dar care respecta specificatiile tehnice minime mentionate in aceasta fisa de
achizitii.
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DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare si a art. 14 si 15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011
aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012

Subsemnatul ....................., reprezentant legal al .................................................... (denumirea si sediul
/ adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a
sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 69 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata si cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si a art. 14 si 15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011, respectiv
candidatul ………………….. nu are membri in cadrul consiliului de administratie / organului de conducere sau de
supervizare si nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea
inclusive sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispunem.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 292 privind falsul in declaratii din Codul
Penal, referitor la “Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau instituii de stat ori unei
alte unitati dintre cele care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecnte juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Data completarii ......................

Operator economic ………………………..
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