Beneficiar: ECOTROUTFISH SRL
Contract de finantare nerambursabila nr. 363/22.11.2019
Denumire proiect: „ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE CATRE
ECOTROUTFISH SRL”
Sursa de finantare: Programul Operational pentru Pescuit si
Afaceri Maritime POPAM 2014-2020
Masura IV.4 – Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura

DOSAR DE ATRIBUIRE CU
SPECIFICATII TEHNICE
Achizitie de echipamente fara montaj si mijloace de transport
1. MASINA DE DEPIELITAT UNIVERSALA – 1 BUC
2. MASINA FULGI DE GHEATA– 1 BUC
3. MASINA AUTOMATA DE SPALAT NAVETE – 1 BUC
4. CARUCIOARE – 10 BUC
5. NAVETE – 500 BUC;
6. CIMBERE INOX – 10 BUC
7. MASA TRANSARE – 1 BUC
8. STERILIZATOR CUTITE – 1 BUC
9. CUTITE
10. CANTARE
11. MASA INOX – 5 BUC
Secţiunea I. Informaţii generale
Secţiunea II. Specificatii tehnice minimale
Secţiunea III. Formulare

SECTIUNEA I
INFORMAŢII GENERALE
A. Introducere
Denumirea societatii (achizitorului): ECOTROUTFISH SRL
Cod fiscal: RO33937245
Numarul de înregistrare la Registrul Comertului (ONRC): J29/7/2015
Sediul social: Oras Breaza, str. Erou Caporal Dumitrache, nr.22 bis, camera 7, judetul Prahova
Tel. 0745.416.615; e-mail: rosesabrini@yahoo.com
Locatia investitiei: Punctul de lucru din orasul Campina, str. Industriei, nr. 3, jud. Prahova
Mijloace de comunicare: prin email, la urmatoarea adresa: rosesabrini@yahoo.com
Scopul aplicării procedurii
ECOTROUTFISH SRL invită persoanele juridice sau fizice interesate să depună oferte în scopul atribuirii
contractelor de furnizare descrise în Specificatiile tehnice.
Modalitate de atribuire/ procedura aplicata: Procedura competitiva (aplicabila solicitantilor/
beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari de constructii
finantate din fonduri europene, respectiv Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1284/2016 privind
aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr.618/12.08.2016)
Principii care stau la baza atribuirii contractelor de furnizare echipamente/bunuri
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaşterea reciprocă;
d) principiul transparenţei;
e) proporţionalitatea;
f) eficienţa utilizării fondurilor;
g) asumarea răspunderii;
h) evitarea conflictului de interese;
i) neretroactivitatea contractului
j) principiul economicitatii;
k) pricipiul eficientei;
l) principiul eficacitatii.

Obiectul contractului de furnizare echipamente/ bunuri:

1. MASINA DE DEPIELITAT UNIVERSALA – 1 BUC
2. MASINA FULGI DE GHEATA– 1 BUC
3. MASINA AUTOMATA DE SPALAT NAVETE – 1 BUC
4. CARUCIOARE – 10 BUC
5. NAVETE – 500 BUC;
6. CIMBERE INOX – 10 BUC
7. MASA TRANSARE – 1 BUC
8. STERILIZATOR CUTITE – 1 BUC
9. CUTITE
10. CANTARE
11. MASA INOX – 5 BUC
Locul de livrare al echipamentelor/ bunurilor:
Punctul de lucru: oras Campina, Str. Industriei, nr. 3, judetul Prahova.
La livrare, echipamentele vor fi insotite de Declaratie de conformitate, proces verbal de predareprimire, proces verbal de punere in functiune. Livrarea produselor se va face in ce mai scurt timp
posibil dupa semnarea contractului de achizitie.
Tipul și durata contractelor:
§ contract de furnizare bunuri
§ durata contractului: conform propunerilor tehnice ale ofertantilor, dar nu mai mult de luna
Februarie 2021
Termene de livrare: conform propunerilor tehnice ale ofertantilor, dar nu mai mult de luna Februarie
2021
Durata contractului si Termenul de Livrare precizate mai sus sunt conditii de excludere.
Neindeplinirea lor conduce la eliminarea ofertelor ca neconforme.

Valoarea estimata a contractului de furnizare, Total in lei, fara TVA:
Nr.crt

0
1
2
3
4
5
6
7

Denumire/Tip echipament

U.M.

Numar
bucati

1
MASINA DE DEPIELITAT
UNIVERSALA
MASINA FULGI DE GHEATA

2
buc

3
1

buc

1

MASINA AUTOMATA DE SPALAT
NAVETE
CARUCIOARE
NAVETE
CIMBERE INOX
MASA TRANSARE

buc

1

buc

10

buc

500

buc

10

buc

1

Valoarea
estimata, lei,
fara TVA
4

40.479,55
21.430,35
45.241,85
2.381,15
14.286,90
14.286,90
7.143,45

8
9
10
11

STERILIZATOR CUTITE
CUTITE
CANTARE
MASA INOX

buc

1

set

1

set

1

buc

5

2.381,15
2.381,15
23.811,50
5.952,88

CALENDARUL PROCEDURII
Publicarea anuntului si punerea la dispozitie a
Specificatiilor tehnice pe site-ul www.fonduri-ue.ro
Data limita pentru solicitarea clarificarilor privind
Specificatiile tehnice
Data limita de transmitere a raspunsului la
clarificari
Termen limita pentru depunerea ofertelor
Deschiderea ofertelor
Evaluarea ofertelor, Elaborarea Hotararii de
Atribuire incepind cu
Semnarea contractului cu ofertantul castigator

13.10.2020
16.10.2020, ora 16:00
19.10.2020, ora 16:00
22.10.2020, ora 12:00
22.10.2020, ora 13:00
23.10.2020

26.10.2020
In termen de 5 zile de la
data
semnarii
contractului de achizitie se va completa
Publicare anunt de atribuire contract
anuntul pe pagina www.fonduri-ue.ro cu
informatii privind castigatorul contractului
O eventuala prelungire a perioadei de depunere a ofertelor, suspendare sau anulare a procedurii va fi
publicata pe site-ul www.fonduri-ue.ro
Orice modificare survenita, anularea sau prelungirea procedurii, precum si raspunsurile la solicitarile
de clarificari se vor publica pe www.fonduri-ue.ro

B. Depunerea ofertelor
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 22.10.2020 ora 12:00
Locul şi modalitatea de depunere:
Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată, respectiv la
punctul de lucru al beneficiarului ECOTROUTFISH SRL din localitatea Campina, judetul Prahova
sau electronic la adresa de e-mail: rosesabrini@yahoo.com
Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă toate riscurile transmiterii
ofertei, inclusiv forţa majoră.
Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta/ ofertele la adresa şi până la data limită pentru
depunere stabilită în prezenta documentatie.

Modul de prezentare:
Oferta va contine urmatoarele informatii:
- numele si adresa beneficiarului privat, respectiv sediul social al ECOTROUTFISH SRL;
- numele si adresa ofertantului; telefon si/sau fax/e-mail;

Data, ora şi locul deschiderii ofertei:
22.10.2020, ora 13:00,
Punctul de lucru al beneficiarului ECOTROUTFISH SRL, respectiv Oras Campina, Str. Industriei, nr. 3,
judetul Prahova.
C. Elaborarea ofertelor
Limba de redactare a ofertei: limba română sau limba de circulatie internationala.
Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română sau limba de circulatie
internationala.
Ofertele vor fi semnate de Reprezentantul Legal al Ofertantului. La ofertă se vor anexa toate
documentele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
Moneda folosită: RON sau EURO
Curs valutar utilizat: 1 euro = 4,7623 lei
Ofertele partiale/alternative: Ofertantii nu pot depune oferte partiale (pentru un echipamente)
sau pentru mai multe.
Perioada de valabilitate a ofertei: va fi de minim 30 zile de la termenul limita de depunere. Orice
oferta cu valabilitate mai mica va fi respinsa ca neconforma. Oferta castigatoare va deveni Anexa a
Contractului de Furnizare.
Modalitatea de solicitare a clarificărilor:
Informatii si clarificari : se pot solicita in scris/ informatic prin e-mail pana la data, ora: 16.10.2020, ora
16.00. Cererea de clarificari trebuie inaintata in atentia Dnei Boncu Viorica-Laura – reprezentant legal
de proiect Reprezentant Legal de Proiect, la adresa de posta electronica rosesabrini@yahoo.com
Clarificarile, daca este cazul, vor fi furnizate pana cel mai tarziu la 19.10.2020, ora 16.00 prin postare
pe www.fonduri-ue.ro.
Documentele ofertei
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din prezenta
documentaţie de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al
conţinutului, pe toata perioada de valabilitate a acesteia.

• Oferta propriuzisa trebuie sa cuprinda specificatii tehnice sau echivalent cuprinse in
prezentul dosar de atribuire, eventualele avantaje tehnice ale produselor ofertate
fata de cele prezentate in documentatia tehnica. In analiza propunerilor tehnice se
vor lua in considerare pe langa caracteristicile tehnice obligatorii detaliate in
specificatii tehnice si serviciile ofertantilor (ex: service la sediul beneficiarului,
termen de garantie cat mai mare, instruire personal, termen de livrare cat mai scurt,
facilitati financiare etc), precum si alte informatii relevante;
• Certificat constatator emis de ORC, nu mai vechi de 6 luni, sau echivalent pentru
ofertantii persoane juridice straine.;
• Formulare din sectiunea 3, completate corespunzator.
Declaratie referitoare la evitarea conflictului de interese - Pe parcursul aplicarii prezentei Proceduri
competitive, ECOTROUTFISH SRL are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita
situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese şi anume a situaţiei in care exista
legaturi intre structurile acţionariatului beneficiarului, ECOTROUTFISH SRL, şi ofertanţii acestuia,
inclusiv ofertantii asociati (subcontractantii acestora) sau in care Ofertantul caştigator deţine pachetul
majoritar de acţiuni sau parti sociale in cadrul a doi sau mai multi operatori economici participanti la
prezenta Procedura competitiva. Similar pentru membrii Comisiei de Evaluare.
In scopul evitarii situatiilor de natura sa determine aparitia unui conflict de interese, SC
ECOTROUTFISH SRL face publica structura actionariatului sau:
•
Boncu Viorica-Laura - Asociat persoana fizica;
Comisia de evaluare a ofertelor va avea componenta:
1. Boncu Viorica-Laura –Presedinte,
2. Lupu Vasile-Viorel – Membru,
3. Boncu Ion – Membru.
In acest sens, in conformitate cu art. 15 din OUG 66/2011, ofertantul are obligatia de a depune in cadrul
prezentei Proceduri competitive, ca parte a Ofertei sale, o declaratie pe propria raspundere din care sa
rezulte ca nu a incalcat prevederile referitoare la conflictul de interese atat in raport cu actionariatul cat
si cu Comisia de Evaluare.
Se va completa Declaratia pe proprie raspundere privind conflictul de interese din care sa rezulte ca
operatorul economic participant nu se afla in situatiile descrise la art. 14 si art. 15 din O.U.G.
nr.66/2011, in original - Formularul nr. 2.
Nota: In cazul unei asocieri sau a subcontractarii, fiecare asociat /subcontractant este obligat sa prezinte
documentul mentionat mai sus
Atribuirea Contractului/Contractelor. ELEMENTE DE ATRIBUIRE
Avand in vedere principiile transparentei, economicitatii, eficientei si eficacitatii, beneficiarul privat
va alege oferta cu cele mai multe avantaje tehnice si financiare care motiveaza alegerea, raportat la
cerintele solicitate. Avantajele tehnice si financiare, care motiveaza alegerea se raporteaza exclusiv la
infomatiile prezentate în oferta/ raspunsurile la clarificarile solicitate.
Atentie ! Beneficiarul privat nu are obligatia sa aleaga oferta cu pretul cel mai scazut.

Contestarea

In conformitate cu prevederile legii, in situatia în care un operator economic este nemultumit de
modul în care s-a desfasurat procedura competitiva, acesta se poate adresa instantelor de judecata
competente pentru solutionarea cauzei. ln cazul în care instanta va decide ca respectiva contestatie
este nefondata, beneficiarul privat se va îndrepta împotriva operatorului economic pentru
recuperarea prejudiciu lui cauzat de eventuala situatie în care proiectul nu a putut fi implementat.

Informatii privind contractul de furnizare
Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat prin nota justificativa de atribuire.
Contractul va contine date referitoare la beneficiar si furnizor, obiectul contractului, valoare, durata
contractului, conditii referitoare la punerea in functiune, livrare, termene de garantie, etc.
lnformatii despre castigatorul desemnat în urma procedurii competitive vor fi publicate pe
https://www.fonduri-ue.ro/ in termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului.

SECTIUNEA 2
MASINA DE DEPIELITAT UNIVERSALA
Caracteristici
- Masina universala pentru indepartat pielea pastravului dupa filetare
- Suport mobil
- Constructive din otel inox
- Alimentare electrica 220-380 V
- Putere motor intre 0,35-0,40 KW
- Latime de taiere intre 300-400 mm
- Greutate utilaj intrte 50 -70 kg
- Cu dispozitiv de pulverizare a apei pentru curatare si indepartarea impuritatiilor
MASINA DE FULGI DE GHEATA
Caracteristici
- Incarcare automata a apei
- Functioanare electromecanica
- Cadru din otel inoxidabil
- Structura AISI 304
- Productivitate fulgi de gheata intre 200-300 kg/24h
- Consum electric intre 4-5 kw
MASINA AUTOMATA DE SPALAT NAVETE
Caracteristici
- Constructive din otel inoxidabil

-

Banda transportoare
Productivitate intre 80-150 navete/h
Dimensiuni navete 600x400x120-400mm
Alimentare electrica 300-500 V
Putere electrica 16-18 kW
Putere pompa 2-3 kW
Dimensiuni utilaj 3000/3200 x 1000/1100 x 1600/1700 mm
Greutate intre 100-150 kg

CARUCIOARE -10 BUCATI
Caracteristici
- Dimensiuni cuprinse intre 500/600 x 300/400 mm
- Confectionate din inox
NAVETE - 500 BUCATI
Caracteristici
- Dinesiuni cuprinse intre 500/600 x 300/400 x 200 mm
MASA TRANSARE
Caracteristici
- Confectionata din inox
- Prevazuta cu blat pentru transare alb
- Dimensiuni 2000/2200 x 900/1000 mm
- Prevazuta cu picioare din inox
STERILIZATOR CUTITE
Caracteristici
- Capacitate sterilizare intre 10-20 cutite
- Constructive din inox
- Prevazut cu lampa cu ultraviolet
- Prevazut cu protective la deschiderea usi
- Prevazut cu support pentru gratar pentru cutite
- Prevazut cu timer
- Alimentare la 220-230 V
- Dimensiuni impachetat 450-470x220/250x650/700 mm
- Greutate 8-10 kg
CUTITE
Caracteristici
- Lama cutitelor intre 100-300 mm

CANTARE
Caracteristici
- Cantare electronice dotate cu accumulator si alimentator extern
- Capacitate 6/15 kg si 15/30 kg
- Capacitate 40/50 kg pana la 600 kg
MASA INOX -5 BUCATI
Caracteristici
- Masa din inox AISI 430 cu rebord
- Prevazuta cu polita inferioara
- DIMENSIUNI 1800/2000 X 700/800 X 800/900

SECTIUNEA 3
FORMULARE
Formular nr.1
Formular nr. 2

Formular nr. 1
OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 și 15
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sancționarea
neregulilor apărute în obținerea si utilizarea fondurilor europene si sau a fondurilor publice naționale
aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare
Subsemnatul(a) .............................................., în calitate de .........................* la procedura de
atribuire a contractului de furnizare Echipamente ...................................................................., necesare
implementarii proiectului “ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE CATRE ECOTROUTFISH
SRL”, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului in declarații, așa cum este acesta prevăzut
la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările si completările ulterioare, că nu
mă încadrez în ipotezele descrise la art.14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea si sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări si completări
prin Legea nr. 142/2012, cu modificările si completările ulterioare.
Subsemnatul(a) .............................................., declar că voi informa imediat Beneficiarul
ECOTROUTFISH SRL, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg că
ECOTROUTFISH SRL are dreptul de a solicita, in scopul verificării și confirmării declarației, orice
informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data completării
…………………
…............. …………………
(nume și funcție persoană autorizată)
………………..………......................
(semnătură persoană autorizată)
* A secompleta de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent
dacă sunt ofertanţi, lideri de asociere, ofertanți asociaţi, subcontractanţi sau terți susţinători ai
ofertantului.

Formularul nr. 2
OFERTANT,
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neincadrarea in situatiileprevazute la art. 13,14,15 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.66/2011

Subsemnatul................., in calitate de reprezentant legal al ....................................,declar pe
propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ca ofertantul nu este in conflict de interese, conform
prevederilor art. 13,14,15, din OUG nr66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europenesi/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, pentru atribuirea contractului de furnizare organizata de
ECOTROUTFISH SRL.
Data completării

.
OFERTANT,
(semnătura autorizată)

