Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020
Axa Prioritară 2: Îmbunatațirea competitivitații întreprinderilor mici si mijlocii
2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019]
Titlu proiect: Dezvoltarea activitatii PARDOSELI DESIGN SRL
ID / Cod MySMIS: 131892
Nr. contract de finanţare: 5333/ 25.04.2020
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI
CONDIȚII DE PREZENTARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ACHIZITIE
FURNIZARE UTILAJE TEHNOLOGICE-LOT 1
1. Date de contact Beneficiar
Denumire: PARDOSELI DESIGN SRL
Adresa sediu social: Municipiul Craiova, Str. Henri Coanda nr. 52, , judetul Dolj
Adresa pentru comunicare: Municipiul Craiova, B-dul Decebal nr. 102, bl. N10, parter , judetul Dolj
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului: CUI: 34043375
J16/162/30.01.2015
Persoana de contact: BOGDAN-MARIUS VELEANU– Reprezentant legal
E-mail: pardoselidesign@gmail.com

Telefon: 0761276476

2. Sursa de finanțare:
Sursele de finanțare ale Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
contractului ce urmează a fi Programul Operaţional Regional 2014-2020
atribuit:
Axa Prioritară 2: Îmbunatațirea competitivitații întreprinderilor mici si
- Fonduri nerambursabile; mijlocii
- Surse proprii.
2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019]
Titlu proiect: Dezvoltarea activitatii PARDOSELI DESIGN SRL
ID / Cod MySMIS: 131892
Nr. contract de finanţare: 5333/ 25.04.2020
Valoare estimată contract (fără TVA):
113,864.98 lei fara TVA
Denumire echipament
UM
Cantitate Pret lei fara
TVA
Masina de frezat
BUC
1
18,488.86
Extractor de praf
BUC
1
4,746.95
Masina de decopertat
BUC
1
44,689.74
Kit pentru masuratori
BUC
1
2,542.16
Masina de sanfrenat
BUC
1
9,246.81

Dispozitiv de marcat
BUC
1
8,890.43
Kit pentru manevrare PVC
BUC
1
3,221.65
Masina pentru renovare si conservarea deckingului de BUC
1
22,038.38
lemn
Total
113,864.98
Atentie!! La intocmirea ofertei se va tine cont de valoarea estimata detaliata pe fiecare
echipament in parte, conform tabelului de mai sus.
Nota!! Ofertele depuse exclusiv in euro vor fi evaluate la cursul BNR din ziua publicarii
procedurii pe site-ul www.fonduri-ue.ro. In cazul ofertelor intocmite atat in lei cat si in euro, se
va lua in considerare in vederea evaluarii valoare ofertata in lei.
3. Procedura aplicată
Procedura competitivă, în conformitate cu Ordinul MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea
procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor
de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.
Cai de atac: Operatorii economici nemultumiti de modul in care s-a desfasurat procedura
competitiva se pot adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea litigiului.
4. Obiectul contractului
4.1 Prezentare
Denumire contract:
Durata contractului
Locul de livrare:
Termenul de livrare:
Modalitati de plata

Contract de furnizare UTILAJE TEHNOLOGICELOT 1
Durata contractului este de 6 luni de la semnarea
acestuia.
Mun. Craiova, Str Pelendava, Nr. 27A, Judeţul Dolj,
Romania
Termenul de livrare al echipamentelor este de
maxim 5 luni de la semnarea contractului.
Plata se va efectua, dupa cum urmeaza:
– avans in cuantum de 100% din valoarea
contractului. Factura de avans va fi emisa in
maxim 30 de zile de la semnarea contractului.
Plata se va efectua prin intermediul mecanismului
decontarii cererilor de plata asa cum este
reglementat de OUG 40/2015 si OUG 41/2016.
Termenul de plata al facturii va fi de maxim 60 de
zile de la data depunerii dosarului cererii de plata
de catre achizitor la OI ADR.
Plata se va efectua exclusiv prin transfer bancar.
Furnizorul va emite facturile fiscale (factura
fiscala de avans si factura fiscala finala) care vor
cuprinde obligatoriu denumirea echipamentelor,

modelul si marca acestora, precum si numarul si
data contractului in baza caruia se emite factura.
Furnizorul va storna avansul in cadrul facturii
fiscale finale.
Evaluarea ofertelor va fi realizata de reprezentantul legal al societatii BOGDAN-MARIUS
VELEANU.
4.2 Obiectul contractului
Se vor achiziționa:
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire echipament
Masina de frezat
Extractor de praf
Masina de decopertat
Kit pentru masuratori
Masina de sanfrenat
Dispozitiv de marcat
Kit pentru manevrare PVC
Masina pentru renovare si conservarea
deckingului de lemn

UM
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC

Cantitate
1
1
1
1
1
1
1
1

5. Specificații tehnice minimale
Denumire echipament
Caracteristici tehnice
Masina de frezat
Date tehnice:
- turaţie ridicată : minim 2000 rpm
- cuplu superior : minim 35 Nm
Extractor de praf
Date tehnice:
Puterea motorului minim 1200 W
Debit maxim de aer minim 160m³/h
Lungimea furtunului minim 3m
Capacitatea rezervorului minim 12 litri
Capacitatea sacului minim 10 litri
Masina de decopertat
Date tehnice:
Unghiul ghidonului este reglabil în minim 4 poziţii
diferite
Comanda de rotire este hidraulică
Kit pentru masuratori
Date tehnice:
Echer / nivelă laser:
Precizie (podea) : ± 0.5mm/m
Precizie (perete) : ± 0.7mm/m
Domeniu de calibrare : ± 5°
HIGROMETRU:
Autonomie : minim 10 ore

Display : minim 120 x 54 pixeli, iluminat

Masina de sanfrenat
Dispozitiv de marcare

Kit pentru manevrare PVC

Termo-higrometru:
Autonomie : minim 10 ore
Display : minim 120 x 54 pixeli, iluminat
Date tehnice:
Putere : minim 800 W
Turatie : minim 6000 rpm
Date tehnice:
Cap de marcare pentru bandă
Cap de marcare pentru bandă de mascare
Tije de extensie
Conectori pentru tije
Piesă centrală cu două ventuze
Compus din:
Derulator- este utilizat pentru derularea cu usurinta a
rolelor de mocheta, linoleum etc.
Date tehnice:
Capacitate de încărcare : minim 100 kg

Rola de presare- este utilizat pentru presarea corecta
a mochetei, pvc-ului, linoleumului, pentru a evita
aparitia bulelor de aer in podea si dezlipirea acesteia.
Date tehnice:
Minim 3 segmente cilindrice
Diametrul cilindrilor : minim Ø 80 mm
Lăţime totală : minim 240 mm
Masina pentru renovare si
Date tehnice:
conservare dechingului de
Puterea motorului : 900 W
lemn
Lăţime de lucru : minim 150 mm
Capacitatea rezervorului de ulei : minim 3 l
Toate cerințele prezentate sunt minimale și obligatorii. Specificatiile tehnice sau posibilele
mențiuni care indica sau fac referire la o anumita origine, sursa, denumire, productie, cerință
sau dimensiune, un procedeu special, o marca de fabrică sau de comert, un brevet de inventie, o
licenta de fabricatie, etc. sunt mentionate numai pentru identificarea cu uşurinta a tipului de
produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau anumitor
produse. Aceste specificatii se interpretează sau vor fi considerate ca avand mentiunea “sau
echivalent”.
Vor fi luate in considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnica, indeplinesc cerintele tehnice
solicitate; ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in prezenta documentatie vor
fi considerate neconforme.
Toate produsele vor fi noi, neexploatate pana la momentul darii lor in folosinta.

Punerea in functiune intra in sarcina furnizorului. Se vor testa toate functiunile aparatelor si toate
caracteristicile cerute de beneficiar la locul de livrare.
Instruirea personalului societatii contractante in vederea utilizarii in conditii optime a
echipamentelor este responsabilitatea furnizorului si se va realiza la locul de livrare.
Garanția solicitata: minim 12 luni de la punerea în funcțiune. Asigurarea pieselor de schimb si a
service-ului pe perioada de garantie
Termen de interventie in caz de defectiune: maxim 5 zile lucratoare de la notificarea de catre
achizitor a defectiunii.
Conformitatea cu standardele relevante: Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale si se
admite introducerea pe piata si punerea in functiune de utilaje, instalatii si echipamente tehnologice
daca acestea poarta marcajul european de conformitate CE, aplicat de producator, semnificand
conformitatea produsului cu cerintele aplicabile cuprinse in directivele Uniunii Europene si sunt
insotite de declaratia de conformitate CE. Marcajele de conformitate CE vor fi vizibile, lizibile si
durabile, aplicate direct pe utilaj sau pe o placa de timbru fixata pe acesta. Placa de timbru trebuie sa
fie astfel proiectata incat sa nu poata fi refolosita. Este interzisa aplicarea unor marcaje asemanatoare
cu marcajele CE care pot fi confundate cu aceste marcaje de conformitate. Orice alt marcaj poate fi
aplicat pe utilaj sau pe placa de timbru, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor CE sa nu
fie reduse.
Documente de livrare:
a) Factura;
b) Certificat / declarație de conformitate;
c) Certificat de garanție;
d) Carte tehnică (manual).
Verificarea produselor furnizate se va face cantitativ și calitativ.
Controlul calitativ va consta în verificarea certificatului / declarației de conformitate. Controlul
cantitativ va consta în numărarea produselor livrate.
La livrare se vor semna de către părți:
a) Procesul verbal de predare - primire (recepție cantitativă și calitativă);
b) Procesul verbal de punere în funcțiune.
Ambalare și transport:
Ambalarea se va face conform instrucțiunilor de ambalare ale produselor, astfel încât acesta să fie
protejate la transport conform normelor europene in materie.
6. Modul de prezentare a ofertei
Limba de redactare a ofertei
Limba română. Documentele emise în altă limbă vor fi
însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Documente solicitate
1. Oferta, conform instructiunilor din acest capitol.
2. Documente de calificare:
Persoane juridice romane:

a.Declarația privind neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 66/2011 (anexa 1) privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea
și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora, cu modificările și completările
ulterioare (conflictul de interese).
Forma de prezentare: in original
b.1 Certificatul de inregistrare in Registrul comertului
al societatii
b.2 Certificat constatator emis de Oficiul Național al
Registrului Comerțului, eliberat in conformitate cu legea
nr. 26/1990 privind Registrul Comertului (sau echivalent
pentru furnizorii externi) din care sa rezulte informatii
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor privind:
• structura actionariatului/asociatilor
• obiectul de activitate al ofertantului
• faptul ca operatorul economic are autorizate codurile
CAEN corespunzatoare obiectului contractului (in
termen de valabilitate).
Se accepta certificate eliberate electronic.
Forma de prezentare: in original sau in copie certificata
conform cu originalul de catre ofertant.
Persoane fizice romane
a.Declarația privind neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 66/2011 (anexa 1)privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea
și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora, cu modificările și completările
ulterioare (conflictul de interese).
Forma de prezentare: in original
b.1 Certificatul de inregistrare in Registrul comertului
al societatii/ Autorizatie de functionare/ ori echivalent
b.2 Certificat constatator emis de Oficiul Național al
Registrului Comerțului, eliberat in conformitate cu legea
nr. 26/1990 privind Registrul Comertului (sau echivalent
pentru furnizorii externi) din care sa rezulte informatii
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor privind:

• structura actionariatului/asociatilor
• obiectul de activitate al ofertantului
• faptul ca operatorul economic are in obiectul de activitate
codurile CAEN corespunzatoare obiectului contractului.
Se accepta certificate eliberate electronic.
Forma de prezentare: in original sau in copie certificata
conform cu originalul de catre ofertant.
Persoane juridice/fizice straine
a. Declarația privind neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 66/2011 (anexa 1)privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea
și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora, cu modificările și completările
ulterioare (conflictul de interese).
Forma de prezentare: in original
b. Documente care dovedesc o formă de
înregistrare/atestare ori apartenență din punct de
vedere profesional din țara de origine a ofertantului,
din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de
depunere a ofertelor privind:
• structura actionariatului/asociatilor
• obiectul de activitate al ofertantului
• faptul ca obiectul contractului are corespondenta in
obiectul de activitate al operatorului economic
Forma de prezentare: in original sau in copie certificata
conform cu originalul de catre ofertant.
Dacă documentele nu au un termen de valabilitate se va
solicita ca să nu fie mai vechi de 90 de zile.
Structura actionariatului PARDOSELI DESIGN SRL este:
Veleanu Bogdan - Marius – asociat unic si
administrator – cota de participare 100%
Nota:
Ofertele care nu vor fi insotite de toate documentele de
calificare solicitate, vor fi considerate neconforme si nu
vor intra in procesul de evaluare si adjudecare.

Modul de prezentare a propunerii Prin propunerea tehnică ofertantul are obligația de a face
tehnice
dovada conformității produselor care urmează a fi livrate cu
specificațiile tehnice solicitate.
Cerintele tehnice solicitate reprezinta un minim de cerinte
tehnice ce trebuie respectate de echipamente ofertate.
Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare
atrage
neconformitatea
ofertei
şi
descalificarea
ofertantului.
In cadrul ofertei, ofertantul este obligat sa mentioneze,
marca, modelul si producatorul fiecarui echipament.
Modul de prezentare a propunerii Oferta financiara va fi intocmita astfel incat sa fie
financiare
evidentiate in mod distinct valoarea fara TVA si valoarea
TVA a echipamentelor ofertate, valoarea totala a ofertei fara
TVA si TVA-ul aferent acesteia.
Moneda din oferta financiara trebuie sa fie lei sau euro.
Pretul contractului este ferm şi nu se ajusteaza.
Perioada de valabilitate a ofertei
Modul de prezentare a ofertei

Prețurile vor fi prezentate cu 2 zecimale.
Oferta trebuie sa fie valabila minim 60 de zile calendaristice
de la data limita de depunere a ofertelor.
1. Oferta trebuie sa fie semnata de catre ofertant sau de
catre o persoana imputernicita de acesta. In cazul semnarii
de catre un imputernicit este obligatorie atasarea in original
a imputernicirii semnata de reprezentantul legal al
operatorului economic privind nominalizarea persoanei
imputernicite.
2. Oferta, cu toate documentele solicitate se depune intr-un
exemplar original in plic inchis, pe care se vor inscrie
urmatoarele:
- denumirea si adresa ofertantului;
- denumirea si adresa beneficiarului;
- mentiunea: A nu se deschide inainte de data 26.10.2020, ora
12.00"
3. Ofertele pot fi transmise prin posta/curier sau depuse
direct de catre ofertant la sediul social.
4. Ofertele primite dupa expirarea datei şi orei limita nu vor
fi evaluate si vor fi returnate nedeschise la adresa
mentionata pe plic.

Nota! La deschiderea ofertelor nu se va intocmi Proces
verbal de deschidere a ofertelor.

Data limită de depunere a ofertei
26.10.2020, ora 12:00
Termenul limită de solicitări și Ofertantul poate solicita clarificari cu conditia respectarii
clarificări
datei limita inscrisa mai jos. Clarificarile vor fi inaintate
Societatii Contractante in forma scrisa (e-mail:
pardoselidesign@gmail.com sau se pot depune personal la
Adresa pentru comunicare: Municipiul Craiova, B-dul
Decebal nr. 102, bl. N10, parter , judetul Dolj) semnate de
catre ofertant.
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari
20.10.2020, ora 16.00.
Data limita de raspuns la solicitarile primite este
21.10.2020

Evaluarea ofertelor

Raspunsul la solicitari se va publica pe pagina web
www.fonduri-ue.ro.
Evaluarea ofertelor va avea in vedere:
1) se va verifica daca acestea au fost primite inainte de
termenul limita stabilit şi daca indeplinesc toate conditiile
solicitate si necesare indeplinirii scopului proiectului;
ofertele ce nu indeplinesc conditiile minimale stabilite vor fi
respinse;
2) pe parcursul evaluarii ofertelor se pot solicita clarificari
ofertantilor. Acestea se vor transmite prin prin intermediul
postei electonice/ fax sau prin posta la adresa mentionata
in oferta. In solicitarea de clarificari se va preciza termenul
de raspuns al ofertantului;
3) stabilirea ofertei caştigatoare se va face intocmind nota
justificativa pivind atribuirea contractului de furnizare;
4) la finalul procedurii, in termen de maxim 5 zile
calendaristice de la semnarea contractului de achizitie, se va
completa anuntul pe pagina web www.beneficiar.fonduriue.ro cu informatii despre caştigatorul contractului.
Pentru atribuirea contractului de achizitie este necesara
depunerea a cel putin unei oferte conforme si admisibile.

ATENTIE:
- Ofertele primite vor fi considerate acceptabile daca sunt depuse pana la data si ora limita
mentionate in anuntul publicat cat si prezenta documentatie si prezinta certificat ONRC (sau

Document Similar) corespunzator (respectiv, obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codurile CAEN/de Activitate din certificatul constatator emis de ONRC/
documentul similar)
- Ofertele vor fi considerate conforme si admisibile daca corespund din punct de vedere al
valorii, performantelor tehnice si al obiectului acestora cu toate cerintele din documentatia de
atribuire. Ofertantii au obligatia de a se incadra in valorile estimate supuse licitatiei.
Nota: Pentru atribuire contractului de achizitie este necesara depunerea a cel putin unei oferte
conforme si admisibile.
7. Modul de atribuire a contractului
Contractul va fi atribuit ofertantului care se califica si a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje
financiare si tehnice pentru realizarea scopului proiectului si indeplinirii necesitatilor societatii
contractante, la un raport calitate/pret competitiv (departajarea ofertelor realizandu-se in functie
de caracteristicile tehnice, termenul de garantie, termenul de interventie in caz de defectiune, pret).
Avantajele tehnice si financiare ale ofertei selectate vor fi prezentate pe larg in Nota justificativa de
atribuire intocmita.
Achizitorul nu este obligat sa desemneze caştigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.
În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, societatea
contractanta va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului
proiectului.
ATENTIE:
- Neglijenta in intocmirea ofertei care trebuie sa contina toate informatiile si documentele necesare,
neincadrarea in termenul specificat, vor conduce la respingerea ofertei.
- Neindeplinirea unui criteriu/cerinta minima din documentatia de atribuire conduce la respingerea
ofertei.
8. Informatii privind Contractul de achizitie
1.Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat prin nota justificativă de atribuire.
2. Contractul va mentiona obligatoriu datele de identificare ale celor două părți semnatare, obiectul,
valoarea și durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj,
punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui
avans etc..
3. Specificațiile tehnice, clarificările și oferta aleasă vor fi parte integrantă din contract, sub formă de
anexe.
4. Nu se pot modifica prin contract specificațiile tehnice și oferta câștigătoare care au stat la baza
atribuirii contractului.
5. Contractul semnat începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părți.
Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate produse și nu pot fi efectuate plăți.

Prevederile mentionate in prezentul document se completeaza cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284
/ 2016.
Anexe
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu
modificările și completările ulterioare (conflictul de interese) (anexa 1)

Anexa 1

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 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, cu
modificările și completările ulterioare
Subsemnatul/a ________________________________________________, în calitate de _______________________ la
OFERTANTUL ___________________________________ referitor la procedura de achiziție " FURNIZARE
UTILAJE TEHNOLOGICE-LOT 1" desfășurată de PARDOSELI DESIGN SRL, declar pe proprie 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. 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu
modificările şi completările ulterioare.
Subsemnatul/a ________________________________ declar că voi informa imediat PARDOSELI DESIGN SRL
dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
PARDOSELI DESIGN SRL 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.
…………………………………….
(nume și funcție persoană autorizată)
……………………………….
(semnătură persoană autorizată)
…………………………………..
(data)
(*Declaratia se semneaza de catre reprezentantii legali/administratorii operatorilor economici ofertanti)

