DATE DE IDENTIFICARE BENEFICIAR
ABM CONSTRUCT SRL
CUI: 21852560

SPECIFICAŢII
document întocmit în baza Secțiunii a-3-a Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea
valorii estimate din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive
aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de Furnizare:
Sortator culoare
Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de
producție și dezvoltarea serviciilor
Denumirea proiectului: Cresterea competitivitatii firmei ABM CONSTRUCT prin
dezvoltarea unei noi activitati
Codul SMIS al proiectului: 116280

I. Informaţii generale
Tipul contractului

furnizare
servicii

Obiectul contractului de furnizare
Locul de livrare a produselor

Bunuri
1.
Sortator culoare
Calea Bucuresti, NR 250B, Târgu Jiu, jud Gorj

Tipul și durata contractului:
•
•
Termenul de livrare:

contract de furnizare
durata contractului: 3 luni

livrare in 11 saptamani de la incasarea avansului intermediar,
dar nu mai devreme de incasarea intregii transe de avans

Valoarea estimată a contractului:

654994 RON + TVA

Perioda de garantie

12 luni

Procedura de atribuire a achiziției este
lotizată și defalcată pe loturi separate
de produse
Ofertele se depun separat pentru loturi
de produse
Procedura de atribuire aplicată:

Criteriul de evaluare și selecție a
ofertelor de preț:

Da
Nu
Da
Nu
Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de
beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor
tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția
respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a
ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe
avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de
departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt
prezentate în capitolul II.
Detalii despre evaluarea ofertelor:
Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a
ofertelor de preț:
-

Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în
oferta de preț și anexele ofertei

-

Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de
plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate)

-

Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din
partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 –
Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de
preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei
singure clarificări.

Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări.
Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de
evaluare a acestora.
Termenul limită pentru depunerea
ofertelor:

03.09.2019, ora 17:00

Locul şi modalitatea de depunere:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat
din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele
prevăzute la Secţiunea IV.
Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal

la: Calea Bucuresti, NR 250B, Târgu Jiu, jud Gorj
Modul de prezentare a ofertei și a
anexelor

Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul
documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod
obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului /
echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să
se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă.

În oferta de preț prezentată de către
potențialii ofertanți se va menționa:
1.

a.

Perioada de garanție

b.

Condiții de plată

Transa I- Avans 90%, platit prin mecanismul
cererilor de plata conform cu OUG 40/2015 cu
completările și modificările ulterioare și cu
Instrucțiunea AM POR 41/29.05.2017, astfel: se va
plati astfel: 27% (avans intermediar)+tva-ul
aferent intregii facturi, iar diferenta de 63% se va
plati in termen de 60 de zile de la emiterea facturii

2.

Transa II-

Diferenta de 10%, platita prin

mecanismul cererilor de rambursare conform OUG
40/2015 cu completările și modificările ulterioare
și Instrucțiunii AM POR 41/29.05.2017.
c.

Termenul de livrare a echipamentelor /
utilajelor

d.

În oferta de preț prezentată de către ofertanți
se va evidenția separat costul
echipamentelor/utilajelor, costurile de
transport, asigurare, livrare și punere în
funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite,
atunci se va specifica acest lucru în ofertă).

e.

Data deschiderii ofertelor:

04/09/2019

Alte informații pe care le considerați relevante.

română

Limba de redactare a ofertei:

Lei sau euro

Moneda folosită:

1 euro= 4,5172 lei

Curs valutar utilizat:

Sunt interzise

Ofertele alternative:
Modalitatea de solicitare a clarificărilor

Clarificările pot fi trimise prin email, la adresa:

din partea ofertanților:

office@abmconstruct.com, pana la data de 30.08.2019

II. Specificații tehnice
Echipamentele pentru care se solicită ofertele de preț:
Nr.
crt.

1.

Denumire
echipament

Sortator
culoare

Caracteristici tehnice solicitate
Caracteristici tehnice obligatorii
(Cerință obligatorie eliminatorie)
sorteaza materialele in functie de culoarea dorita
poate sorta produse si materiale straine de aceeasi
culoare ca produsul bun, dar care au forma diferita
productivitate intre 3-6 tone / ora in functie de materialul
sortat
utilajul poate fi setat pentru a detecta diferite tipuri de
defecte cu diferite sensibilitati
parametrii de sortare pot fi ajustati automat in functie de
calitatea materialului introdus pentru sortare
autocuratire automata – asigura o arie optica curata in
timpul operarii
permite operarea de catre persoane cu dizabilitati
cutii optice etansate – impiedica patrunderea prafului in
zonele optice

Cantitate

1 buc

sistem de alimentare inclus
masina este pregatita cu modul de comunicatie prin
internet pentru a putea vizualiza si seta parametrii
masinii
latime de sortare minim 1400 mm
distanta maxima intre ejectoare 5 mm

În cazul în care, în întreaga documentaţie de atribuire, au fost menţionate specificaţii
tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, referitor la
acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face menţiunea “sau echivalent”.

Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare doar în
situația în care fiecare potențial ofertant a depus o ofertă în care se regăsesc toate
caracteristicile tehnice si pret, la aceeasi valori. În această situație departajarea se va
realiza in functie de perioada de garantie.

III.Clauze contractuale solicitate:
În contractele de furnizare vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare,
montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea
de acordare a unui avans. Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare.

IV. Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților
ANEXA NR. 1 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

Nr……../data

……………………
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 15 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, cu modificările şi completările ulterioare
Subsemnatul(a), ........................................................, în calitate de ..................................................,
referitor la procedura Sortator culoare, declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsului
în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la
art. 15 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, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Subsemnatul(a), ............................, declar că voi informa imediat ................................... dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că ............................ are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
...............................
(numele şi funcţia persoanei autorizate)
...........................................
(semnătura persoanei autorizate)

Anexa nr. 2.
OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
……………………
(denumirea/numele)

Fișa tehnică comparativă
Nr.

Denumire

Caracteristici tehnice minime

Caracteristici tehnice

crt.

echipament

solicitate

ofertate
(se va completa de către
ofertant, luând datele
tehnice specifice din oferta
de preț, ceea ce se
ofertează)

1.

Sortator
culoare

sorteaza materialele in functie de
culoarea dorita
poate sorta produse si materiale
straine de aceeasi culoare ca produsul
bun, dar care au forma diferita
productivitate intre 3-6 tone / ora in
functie de materialul sortat
utilajul poate fi setat pentru a detecta
diferite tipuri de defecte cu diferite
sensibilitati
parametrii de sortare pot fi ajustati
automat in functie de calitatea
materialului introdus pentru sortare
autocuratire automata – asigura o arie
optica curata in timpul operarii
permite operarea de catre persoane cu

dizabilitati
cutii optice etansate – impiedica
patrunderea prafului in zonele optice
sistem de alimentare inclus
masina este pregatita cu modul de
comunicatie prin internet pentru a
putea vizualiza si seta parametrii
masinii
latime de sortare minim 1400 mm
distanta maxima intre ejectoare 5 mm

Data completării:

Semnătura

Nume și prenume:

ANEXA 3
CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ
La procedura de atribuire Sortator culoare

ELEMENTE SOLICITATE

ELEMENTE OFERTATE

Oferta este redactată în limba romana
Termenul de livrare este de livrare in 11
saptamani de la incasarea avansului
intermediar, dar nu mai devreme de
incasarea intregii transe de avans
Condiția de plată solicitată este
1.

Transa I- Avans 90%, platit prin mecanismul
cererilor de plata conform cu OUG 40/2015 cu
completările și modificările ulterioare și cu
Instrucțiunea AM POR 41/29.05.2017, astfel: se
va plati astfel: 27% (avans intermediar)+tva-ul
aferent intregii facturi, iar diferenta de 63% se
va plati in termen de 60 de zile de la emiterea
facturii

2.

Transa II-

Diferenta de 10%, platita prin

mecanismul cererilor de rambursare conform
OUG 40/2015 cu completările și modificările
ulterioare

și

Instrucțiunii

AM

POR

41/29.05.2017

Echipamentele ofertate sunt noi.
Perioada de garanție ofertată este de 12
luni
Costul transportului, livrarea, punerea în
funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt
gratuite, atunci se va specifica acest lucru).

Data:……./……./…….

OFERTANT
…………………………………….

SEMNĂTURA
…………………………………….

