Nr.119 din 14.02.2014

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
A CONTRACTELOR DE FURNIZARE BUNURI

Furnizare de utilaje: Masina de sanfrenat

Axa prioritara 1 POS CCE – “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”,
domeniul major de intervenţie D1.1 – “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”

BENEFICIAR : SC Stahlbau Hermann SRL

Aprobat,
Director General
Katona Ioan
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Documentatia de atribuire contine:
Sectiunea I – Fisa de date a achizitiei
Sectiunea II – Caiet de sarcini
Sectiunea III – Formulare
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SECTIUNEA I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a.Autoritatea Contractantă
Denumire: SC SC STAHLBAU HERMANN SRL
Adresă:str. Uzinei, nr. 60/A
Localitate: Carei

Cod poştal:445100

Persoana de contact:Katona Ioan

Telefon: 0261.861.355

E-mail:

stahlbau.h@gmail.com

Fax:

Ţara: ROMANIA

0261.806.067

I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante:
DA 
NU 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
la adresa mai sus menţionată, sau
 altele: (adresa/fax/interval orar)
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:
Data:19.02.2014 ora limita: 12:00/ adresa: adresa autorităţii contractante
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 20.02.2014

I.2. Sursa de finanţare:
Contract de finanţare Nr. 4m/400 839/5/04.12.2013,
semnat cu Ministerul Economiei prin Agenţia de
Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial
“Creşterea Competitivităţii Economice”, în numele şi
pentru Ministerul Economiei în calitatea de AM POS
CCE

Dupa caz, proiect/program finanţat din fonduri
comunitare: danu
Daca DA, faceti referire la proiect/program
„Achizitie de utilaje in vederea retehnologizarii firmei
SC STAHLBAU HERMANN SRL, loc. Carei, jud.
Satu Mare”/Programul Operaţional Sectorial
“Creşterea Competitivităţii Economice” – Cofinanţat
prin Fondul European de Dezvoltare Regională
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1. Denumire contract:
Furnizare de utilaje: Masina de sanfrenat
II.1.2. Locul de livrare
Principalul loc de livrare si receptie:Sediul autorităţii contractante
II.1.3.Categoria, descrierea produselor achiziţionate;
Categoria produsului: bunuri
II.1.4. Procedura se finalizează prin:
Contract de achiziţie de furnizare
II.1.5. Informaţii privind acordul cadru
Nu este cazul
II.1.6. Divizare pe loturi,
Nu este cazul
II.2. Cantitatea contractului/contractelor
1- Masina de sanfrenat
III. Condiţii specifice contractului
III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după
caz)
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere)
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

DA 
DA 

NU 
NU 

IV. Procedura
Adjudecarea contractului de furnizare se face prin aplicarea normelor de achiziţii din Anexa VII
la contractul de finanţare –Procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte
finanţate din instrumente structurale, obiectivul convergenţă – Procedura simplificată
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V. CRITERII DE CALIFICARE SI / SAU SELECTIE

V.1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului
Declaratii privind eligibilitatea
Solicitat 

Declaraţie de eligibilitate (Formularul 1)
Declaraţie conflict de interese (Formularul

2)

Nesolicitat 

V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (inregistrare)
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerţului /autorizatie de functionare/altele echivalente, în
Persoane juridice/fizice romane
original sau copie legalizată, valabil la data depunerii
ofertelor.
 Certificat de inregistrare – copie conform cu originalul
Documente care dovedesc o forma de inregistrare /
Persoane juridice/fizice straine
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
V.3. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Documente

Informatii privind capacitatea
tehnica
Solicitat 
Nesolicitat 

care dovedesc capacitatea tehnică şi
profesională a ofertantului:
 complectarea declaraţiei privind lista principalelor
livrări de produse în ultimii 3 ani(Formularul 3)

VI.PREZENTAREA OFERTEI

VI.1. Limba de redactare a ofertei
VI.2. Perioada de valabilitate a
ofertei
VI.3. Modul de prezentare a
propunerii tehnice

VI.4. Modul de prezentare a
propunerii financiare

Limba de redactare a ofertelor este limba română. În cazul
ofertanţilor străini va fi realizată o traducere a ofertelor de
către un traducător autorizat.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 zile.
Oferta va fi întocmită astfel încât, în procesul de evaluare,
informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea
facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din
caietul de sarcini.
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi
complet în corelaţie cu factorii de evaluare descrişi prin
algoritmul de calcul.
Propunerea financiară va fi exprimata în lei pentru
ofertanţii românii şi în euro pentru ofertanţii străinii.
Atenţie
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în suma
estimată în caz contrar oferta va fi considerată
neconformă
5

Adresa la care se Adresa: Carei, str. Uzinei, nr.60/A,
depune oferta:
Jud Satu Mare
VI.5. Modul de prezentare a
ofertei

Data limită pentru
depunerea
24.02.2014, ora 12:00
ofertelor:
Numărul de
exemplare în
1
copie:
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al
documentelor care o însoţesc, în original şi în copie. În
eventualitatea unei discrepanţe între original şi copie va
prevala originalul.
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel
dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze
oferta.
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri
separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL"
şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un
plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.
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.
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii
contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE
ÎNAINTE DE 24.02.2014, Ora13:00”
Dacă plicul exterior nu este marcat corespunzător,
autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate
pentru rătăcirea ofertei.

VI.6. Data limita de depunere a
ofertelor

24.02.2014, ora 12:00
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi
retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru
depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest
sens.

VI.7. Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în
oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura
primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către
autoritatea contractantă până la data limită pentru
depunerea ofertelor.
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Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie
prezentate în conformitate cu prevederile de la pct. 5.6, cu
amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod
obligatoriu şi inscripţia "MODIFICĂRI".
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de aşi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare.
Ofertele depuse după data şi ora limită de
depunere nu vor fi luate în considerare

VI.8. Deschiderea ofertelor

Data: 24.02.2014
Ora: 13:00
Locul deschiderii
contractante

ofertelor:

Sediul

Autoritatii

Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:
existenţa unei împuternicii emise de reprezentantul legal al
ofertantului.
VII.CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1. Pretul cel mai scazut



VII.2. Cea mai avantajoasa oferta economica 
Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor combinate,
tehnic şi financiar si termen de livrare, având în vedere ponderile indicate în Fişa de date a
achiziţiei, pentru fiecare dintre punctajele respective.
Factori de evaluare:
1. Oferta financiară
2. Oferta tehnică
3. Termen de livrare
Algoritmul de calcul pe baza caruia se puncteaza ofertele presupune alocarea unui numar de
puncte pentru fiecare din factorii de evaluare prevazuti, astfel:
Punctajtotal = Punctajfinanciar x 50% + Punctajtehnic x 40% + Punctajtermen x 10%
1. Factor de evaluare a ofertei financiare: valoarea ofertei
Pentru Vminim se acordă 100pct.
Punctajfinanciar = Pn = ( Vminim / Vn ) x 100
2. Factorii de evaluare a ofertei tehnice:
2.1 Perioada de garanţie
2.2 Perioada de asigurare a pieselor de schimb si service
contracost pt echipamente
2.3 Viteza de şanfrenare

25pct.
25pct.
25pct.
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2.4 Lăţimea maximă a şanfrenului
Punctajtehnic = Pgn + Ppsn + Vsn + Lscn
Pgn = ( Perioadai / Perioadamax ) x 25
Ppsn = ( Perioadai / Perioadamax ) x 25
Vsn = ( Vi / Vmax ) x 25
Lsn = ( Lsi / Lsmax ) x 25

25pct.

3. Factorii de evaluare a ofertei privind termenul de livrare : termenul cel mai scurt
Pentru Tminim se acordă 100pct.
Punctajtermen = Pn = ( Tminim / Tn ) x 100
Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile ofertate pentru
furnizarea tuturor echipamentelor/utilajelor
În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia întocmeşte clasamentul pe baza căruia
se stabileşte oferta câştigătoare.
Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al comisiei
de evaluare.
Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă, a unui punctaj rezultat ca
urmare a aplicării algoritmului de calcul.
În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare întocmeşte clasamentul,
oferta câştigătoare fiind oferta clasată pe locul întâi.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1. Ajustarea preţului
contractului
VIII.2. Garanţia de bună
execuţie a contractului

DA 
NU 
DA
NU

Autoritatea contractantă: SC Stahlbau HermannSRL
Reprezentant legal: Katona Ioan
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SECTIUNEA II
CAIET DE SARCINI
1. Informaţii introductive:
Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţia de utilaje pentru fabricarea de constructii
metalice si parti componente ale structurilor metalice, prin procedura simplificată, ce se va
finaliza prin încheierea unuicontract de furnizare cu un operator economic.
Preţurile prevăzute de ofertant în propunerea financiară vor rămâne neschimbate pe toată
perioada de valabilitate a contractului, ca de altfel şi obligaţiile pe care ofertantul şi le-a asumat
prin propunerea tehnică. Pe lângă furnizarea produselor, furnizorul are obligaţia de a asigura
(fără a modifica preţurile produselor din oferta financiară) şi serviciile conexe furnizării
produselor, respectiv: montarea şi transportul la destinaţia finală indicată de achizitor.
Oferta financiară va trebui să nu depăşească preţul din tabelul de mai jos:
Nr
buc
Nr.

1

Denumireechipament/utilaj
Masina de sanfrenat

1

Pretunitarfără
TVA
LEI
Euro
27.023,91

6.049

TOTAL

Curs schimb:

Valoaretotala
fără TVA
LEI
Euro
27.023,91

6.049

27.023,91

6.049

1 Euro = 4.4675 lei curs inforeuro din iunie 2012

2. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este de maxim 3 luni de la data semnării contractului.
3.CANTITATEA EXACTĂ A PRODUSELOR CE VOR FI ACHIZIŢIONATE PE
DURATA INTREGULUI CONTRACT
1- Masina de sanfrenat
4.CONDITII SPECIFICE
În executarea contractului, furnizorul va respecta termenul de livrare şi termenele de
garanţie prevăzute în propunerea tehnică, ca de altfel şi cerinţele caietului de sarcini.
În perioada de garanţie acordată produselor, furnizorul işi va îndeplini toate obligaţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare.
În cazul în care oferta financiară depăşeşte valoare bugetată, se va relua licitaţia.
5. CERINŢE TEHNICE ŞI DOTĂRI MINIME OBLIGATORII
În temeiul acestei proceduri autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze:
1) MASINA DE SANFRENAT

-

Puterea motorului: minim 1,5 kw;
Viteza de şanfrenare: minim 400mm/min;
Lăţimea maximă a şanfrenului: 35mm;
Grosimea tablei: maxim 35mm;
Unghiul de şanfrenare: 0-15-30-450;
Avans automat înainte şi înapoi.
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6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de echipament este ,,oferta
ceea mai avantajoasă din punct de vedere economic ”.
Atentie – daca oferta tehnica nu este intocmita astfel incat sa poata fi evaluata
conform criteriilor punctajului tehnic , oferta va fi notata cu 0 puncte la punctajul
tehnic .
Factori de evaluare:
1. Oferta financiară
2. Oferta tehnică
3. Termen de livrare
Algoritmul de calcul pe baza caruia se puncteaza ofertele presupune alocarea unui numar de
puncte pentru fiecare din factorii de evaluare prevazuti, astfel:
Punctajtotal = Punctajfinanciar x 50% + Punctajtehnic x 40% + Punctajtermen x 10%
1. Factor de evaluare a ofertei financiare: valoarea ofertei
Pentru Vminim se acordă 100pct.
Punctajfinanciar = Pn = ( Vminim / Vn ) x 100
2. Factorii de evaluare a ofertei tehnice:
2.1 Perioada de garanţie
2.2 Perioada de asigurare a pieselor de schimb si service
contracost pt echipamente
2.3 Viteza de şanfrenare
2.4 Lăţimea maximă a şanfrenului
Punctajtehnic = Pgn + Ppsn + Vsn + Lscn
Pgn = ( Perioadai / Perioadamax ) x 25
Ppsn = ( Perioadai / Perioadamax ) x 25
Vsn = ( Vi / Vmax ) x 25
Lsn = ( Lsi / Lsmax ) x 25

25pct.
25pct.
25pct.
25pct.

3. Factorii de evaluare a ofertei privind termenul de livrare : termenul cel mai scurt
Pentru Tminim se acordă 100pct.
Punctajtermen = Pn = ( Tminim / Tn ) x 100
Autoritatea contractantă: SCStahlbau Hermann SRL
Reprezentant legal: Katona Ioan

10

Sectiunea III – Formulare
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FORMULARUL 1
OPERATOR ECONOMIC

____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
.........................
[
se
menţionează
procedura]
pentru
achizitia
de
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului,
seviciului sau lucrării], la data de .............. [se inserează data], organizată de
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], 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) nu am fost condamnat, în ultimii cinci ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, pentru fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )
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FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE
Privind neincadrarea in prevederile art.69¹
(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul(a)
.............................................................…………
( denumirea,
numele
operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator
la procedura de achizitie simplificata pentru atribuirea contractului de achiziţia de bunuri: „Furnizare de
utilaje: Masina de sanfrenat”, la data de 24.02.2014, organizata de SC STAHLBAU HERMANN SRL,
declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 69 1 din O.U.G.
nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:
- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de
supervizare si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul
al patrulea inclusiv sau nu ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a)
din O.U.G. nr.34/2006, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante SC
STAHLBAU HERMANN SRL (conform anexei), despre care am luat la cunostinta din documentatia de
atribuire atasata anuntului de participare nr............ din pagina de internet aferenta achizitiilor
beneficiarilor privati (www.fonduri-ue.ro).
Data completării ......................
Operator economic,
_________________

(semnatura autorizată)
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Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Numele si Prenumele

Emmerich Hermann
Monica Kühnle
Maier Robert
Katona Ioan

Functia

Asociat
Asociat
Asociat
Director general
Intocmit,
Katona Ioan
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FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .....................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, cădatele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că autoritatea contractantă 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, banca, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .........................................................................
(denumirea si adresa autorităţii contractante)cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilăpână la data de ……………………………………………………...
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată)
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Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
furnizorului
*)

Preţul total al
contractului

Procent
îndeplinit de
furnizor
%

Cantitatea
(U.M.)

0

1

2

3

4

5

6

Perioada
de derulare
a
contractului
**)
7

1

2

.....

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată)

________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie);
contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
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