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Specificaţii tehnice aferente
Anunţului privind procedura competitiva pentru atribuirea
Contractului de achiziție echipamente specifice activitatii ce se doreşte a fi dezvoltata in cadrul
proiectului

Titlul proiectului: “Dezvoltarea activității de lucrări inovatoare și diversificate de construcție a
clădirilor rezidentiale și nerezidentiale în cadrul ENERGO-CONFORT SRL”
Cod SMIS
131609
Contract de Finantare:
Nr. 5781 / 27.07.2020
Denumirea programului de Programul Operational Regional 2014 – 2020
Finantare
Axa prioritară 2 - îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii
Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial,în
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri
Componenta 1 - 2.1.A. – Microintreprinderi
Beneficiar Privat (Achizitor)
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I. Informaţii si instrucţiuni privind procedura de achiziţie
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Prezenta documentaţie, intitulata „Specificaţii Tehnice" conţine indicaţii privind regulile de bază
care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi sa elaboreze și să prezinte oferta, corespunzător cu
necesităţile Beneficiarului (Achizitorului) în vederea atribuirii Contractului de achiziție echipamente
specifice activității ce se doreşte a fi dezvoltată în cadrul proiectului: “Dezvoltarea activității de lucrări
inovatoare și diversificate de construcție a clădirilor rezidentiale și nerezidentiale în cadrul ENERGOCONFORT SRL”, finanţat prin POR 2014-2020, contract de finanţare nr. 5781 / 27.07.2018, cod
SMIS131609.
Pe parcursul întregului proces de achiziţie prin procedură competitivă, la adoptarea oricărei decizii,
beneficiarul (achizitorul) are în vedere următoarele principii, aşa cum sunt definite prin ORDINUL MFE
nr. 1284 din 8 august 2016:
a)

principiul transparenţei;

b)

principiul economicităţii;

c)

principiul eficienţei;

d)

principiul eficacităţii.

1.

INFORMAŢII

GENERALE

CU

PRIVIRE

LA

BENEFICIARUL

PRIVAT

Denumire: SC ENERGO-CONFORT SRL
Adresa Sediu: Sat Hărman, Comuna Hărman, Str. Mihai Viteazu, nr. FN, ap 52, județul Brașov
Punct de lucru (locatie de implementare): Brasov , str.Timis Triaj nr.6E, judet Brasov.
Persoana de contact: Răduță BOCU, Tel: 0724015940, E-mail: bocu.cosmin@energoconfort.ro
(ACHIZITOR):
2.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE:

PROCEDURA COMPETITIVA, în conformitate cu ORDINUL MFE nr. 1284 din 8 august 2016
privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea
contractelor de achiziție, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.
3.

OBIECTUL CONTRACTULUI:

3.1. Denumirea contractului de achiziţie: Achiziţie echipamente specifice activitații ce se doreşte a
fi dezvoltata în cadrul proiectului: “Dezvoltarea activității de lucrări inovatoare și diversificate de
construcție a clădirilor rezidentiale și nerezidentiale în cadrul ENERGO-CONFORT SRL”.
3.2. Tipul contractului de achiziţie: Contract de achiziție
3.3. Descrierea succinta a obiectului contractului:
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Obiectul contractului constă în achiziţia, în conformitate cu cerinţele specificate în Secţiunea a II- a
„Caiet de sarcini - Specificaţii tehnice", în cadrul proiectului: “Dezvoltarea activității de lucrări inovatoare
și diversificate de construcție a clădirilor rezidentiale și nerezidentiale în cadrul ENERGO-CONFORT
SRL”, finanţat prin POR 2014-2020, a următoarelor echipamente/utllaje/instalatii:
Nr.

Denumire utilaj/echipament

Cantitatea (buc)

Cod CPV

crt
1

Masina de gaurit/insurubat cu

1

43300000-6

acumulator
2

Masina de carotat

1

43300000-6

3

Ciocan rotopercutor cu acumulator

1

43300000-6

4

Masina de sudura cap la cap

1

43300000-6

5

aparat pentru recuperarea agentilor

1

43300000-6

1

42122130-0

frigorifici
6
Motopompa diesel

7

Masina de filetat stationara

1

43300000-6

8

Dispozitiv de canelare

1

43300000-6

9

GENERATOR TRIFAZAT PENTRU

1

31122000-7

SUDARE, 6.5 KVA
10

Ciocan rotopercutor

1

43300000-6

11

Placa compactoare reversibila

1

43300000-6

12

Masina de frezat caneluri

1

43300000-6

13

Mai compactor

1

43300000-6

14

GPS

1

38112100-4

3.4. Durata contractului: 8 luni de la data semnării contractului de ambele parți (obligaţiile
furnizorului ramanând în vigoare și ulterior, pe durata garanţiei, în condiţiile garanţiei și ale perioadei de
service acordată).
3.5. Termenul de livrare, punere în funcţiune, testare, probe, instruire personal beneficiar
(achizitor): 30 zile de la semnarea contractului, la adresa locaţiei de implementare.

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020

4.

VALOAREA ESTIMATA A ACHIZITIEI: 152,475.01 lei fara TVA, fiind detaliata astfel:

Nr.

Denumire

Cantitatea

Pret unitar

Valoarea

Crt

utilaj/echipament

(buc)

(lei fara

estimata

TVA)

(lei fara

.

TVA (lei)

Valoare (lei
cu TVA)

TVA)

1

Masina de gaurit/insurubat

1

3,789.00

3,789.00

719.91

4,508.91

1

12,872.52

12,872.52

2445.78

15,318.30

cu

1

3,696.64

3,696.64

702.36

4,399.00

Masina de sudura cap la

1

11,186.00

11,186.00

2125.34

13,311.34

1

6,420.17

6,420.17

1219.83

7,640.00

cu acumulator
2

Masina de carotat

3

Ciocan

rotopercutor

acumulator
4

cap
5

aparat pentru recuperarea
agentilor frigorifici

6

Motopompa diesel

1

11,092.44

11,092.44

2107.56

13,200.00

7

Masina de filetat stationara

1

26,202.50

26,202.50

4978.48

31,180.98

8

Dispozitiv de canelare

1

4,800.82

4,800.82

912.16

5,712.98

9

GENERATOR

1
6,427.73

6,427.73
1221.27

7,649.00

TRIFAZAT

PENTRU

SUDARE, 6.5 KVA
10

Ciocan rotopercutor

1

5,229.00

5,229.00

993.51

6,222.51

11

Placa

1

20,547.94

20,547.94

3904.11

24,452.05

compactoare

reversibila
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12

Masina de frezat caneluri

1

3,368.15

3,368.15

639.95

4,008.10

13

Mai compactor

1

9,752.10

9,752.10

1852.90

11,605.00

14

GPS

1

27,090.00

27,090.00

5147.10

32,237.10

152,475.01

28,970.26

181,445.27

Valoare totala estimata

Notă: Costurile aferente transportului, valoarea asigurării de transport, valoarea taxelor vamale
(daca este cazul), montajul, punerea în funcţiune, instruirea și specializarea angajaţilor beneficiarului
(achizitorului), testarea și probarea utilajelor/echipamentelor, la adresa de livrare specificată în
documentaţie cad în sarcina furnizorului.
5. CONSIDERAŢII GENERALE/INSTRUCȚIUNI/MODALITATE DEPUNERE OFERTE:
5.1. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile calendaristice de la data limita de depunere.
Limba de redactare a ofertei: Limba română/limba țarii furnizorului (însoțita în mod obligatoriu de
traducerea autorizata în limba romana). Documentele emise/întocmite în alta limbă decât română trebuie
să fie însoțite de traducerea realizată de traducător autorizat în limba romană. Dacă există traduceri într-o
altă limbă, în cazul unui conflict între versiunea în limba română şi orice versiune într-o altă limbă, va
prevala varianta în limba română.
5.2. Modelele de formulare se găsesc în secţiunea III „Formulare" a prezentei documentaţii.
5.3. Toate documentele solicitate trebuie să fie valabile la data depunerii ofertelor.
5.4. Toate documentele ofertei vor fi semnate şi stampilate pe fiecare pagină de reprezentantul
legal/imputernicit al ofertantului1.
5.5. Toate documentele prezentate în copie vor avea menţiunea „Conform cu originalul" și vor fi
semnate şi ștampilate de reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.
5.6. Nu se accepta oferte alternative.
5.7. Modalități de comunicare între potenţiali ofertanți/ofertanți și beneficiar (achizitor):
- În format FIZIC (pe suport hârtie)/ personal de către reprezentantul legal/prin imputernicit/ prin
poșta / prin curier: depunere oferte, contestaţii, clarificări depuse de operatorii economici,
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- prin email: clarificări și răspunsuri la clarificări, informaţii privind procedura, comunicarea
rezultatului evaluării ofertelor, contestaţii, răspunsuri la eventualele contestaţii ale operatorilor
economici,
- prin intermediul www.fonduri-ue.ro: clarificări din oficiu realizate de beneficiar, răspunsul la
clarificările operatorilor economici, anunţul câştigătorului contractului.
- telefonic: alte informaţii privind procedura.
Datele de contact ale beneficiarului (achizitorului) sunt prevăzute la secţiunea 1. INFORMAŢII
GENERALE CU PRIVIRE LA BENEFICIARUL PRIVAT (ACHIZITOR).
Mijloacele de comunicare stabilite nu pot fi modificate ulterior.
5.8. Modul de depunere şi prezentare al ofertei:
Ofertele se vor depune personal de către reprezentantul legal (ce se va identifica prin CI) sau prin
delegate împuternicit în acest sens (ce se va identifica prin CI și va prezenta împuternicire în acest
sens) sau se vor transmite prin servicii de curierat sau poştale la punctul de lucru al
achizitorului(beneficiarului): Punct de lucru (locatie de implementare): Brasov , str.Timis Triaj nr.6E,
judet Brasov..
Documentele ofertei vor fi introduse într-un plic exterior sigilat și ștampilat, pe care se va
menţiona:
- Oferta privind atribuirea contractului de achiziție utilaje specifice activității ce se doreşte a fi
dezvoltata în cadrul proiectului ‘“Dezvoltarea activității de lucrări inovatoare și diversificate de
construcție a clădirilor rezidentiale și nerezidentiale în cadrul ENERGO-CONFORT SRL”.
- „A nu se deschide înainte de data de “23.10.2020, ora 13:00”
- Numele și adresa ofertantului, CUI, precum și persoana de contact a acestuia și număr de telefon al
acestuia.
Plicul exterior sigilat si stampilat, care va avea înscris menţiunile de mai sus va trebui sa fie
insotit de o SCRISOARE DE ÎNAINTARE OFERTA - Formular nr. 1 (scrisoare ce va fi înregistrata la
BENEFICIAR (ACHIZITOR) evidentiindu-se astfel data si ora primirii ofertei).
Plicul exterior sigilat și stampilat va conţine doua plicuri interioare sigilate semnate și stampilate
de către furnizor: un exemplar care va conţine documentele ofertei în original marcat „ORIGINAL" și
un exemplar care conţine documentele în copie ale ofertei, marcat „COPIE". Ambele plicuri interioare
vor fi sigilate semnate și stampilate și vor avea inscripţionată denumirea ofertantului.

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020

Documentele celor doua plicuri interioare marcate cu ORIGINAL și COPIE sunt:
I)

DOCUMENTE

OBLIGATORII

DE

CALIFICARE

(solicitate

prin

prezenta

documentaţie).
II)

PROPUNEREA TEHNICA - Formularul nr. 3 - Oferta tehnica,

III)

PROPUNEREA FINANCIARA - Formular nr. 4 - Oferta financiara

Oferta însoțită de adresa de înaintare (Formularul 1) trebuie sa conţină următoarele documente:
I)

DOCUMENTE OBLIGATORII DE CALIFICARE:

Modul de prezentare al documentelor obligatorii de calificare:
Pentru persoane juridice române/straine : Formular nr. 2 - DECLARAŢIE pe propria
răspundere a ofertantului/ofertantului asociat privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la
art. 14 si 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 - în original.
IMPORTANT: În cazul în care documentele ofertei vor fi semnate de către un împuternicit,
declaroția privind conflictul de interese - Formular nr. 2 se va depune atat de către persoana
împuternicita cât și de reprezentantul legal al ofertantului.
Condiţie: operatorii economici pot depune oferta în cadrul acestei proceduri numai daca nu se
găsesc în situaţiile prezentate în art. 14 și 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.
Nota: Neindeplinirea oricăreia dintre condiţiile A - B, de mai sus, conduce la respingerea
ofertei ca inacceptabila, fara a se trece la evaluarea tehnica ori financiara a acesteia.
II)

PROPUNEREA/OFERTA TEHNICA

Modul de prezentare a propunerii/ofertei tehnice :
Ofertantul va prezenta specificaţiile tehnice astfel încât să se poată demonstra
corespondenţa propunerii tehnice cu prezenta documentaţie - Se va completa Formularul nr. 3 -
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Oferta tehnică. Ofertantul are obligaţia ca prin descrierea produselor ofertate să dovedească
îndeplinirea sau depăşirea specificaţiilor tehnice prevăzute in Secţiunea II „Caiet de sarcini Specificaţii tehnice".
Oferta tehnică (Formular nr. 3) va fi ștampilată și semnată de reprezentantul legal al
ofertantului, în original.
III)

PROPUNEREA/OFERTA FINANCIARA

Modul de prezentare a propunerii/ofertei financiare :
Se va completa Formular nr. 4 - Oferta financiară
Propunerea financiară va fi prezentată în LEI CU DOUA ZECIMALE fara TVA, cu
evidenţierea separata a TVA-ului.
Propunerea financiara va include inclusiv condiţii cu privire la modalitatea de plata dar
şi cu privire la alte prevederi cu impact financiar ce vor trebui respectate de către ofertanţi:
Modalitatea de plată:
>

Pentru îndeplinirea acestui contract se acorda un avans de 20%.

>

Restul de plata, reprezentand 80% din valoarea contractului, se va plati in termen de 3

luni de la livrarea echipamentelor.
>

Plata contractului de achiziție se va realiza în lei sau în alta valută (echivalentul valutei

respective în lei), în funcţie de opţiunea furnizorului, utilizând cursul de schimb lei/valută al băncii
comerciale folosite de beneficiar (achizitor), din data realizării tranzacţiei.
Ajustarea preţului contractului: Preţul ofertei este ferm, nu se ajustează / actualizează.
Costurile aferente transportului, valoarea asigurării de transport, valoarea taxelor vamale
(daca este cazul), montajul, punerea în funcţiune, instruirea și specializarea angajaţilor
beneficiarului (achizitorului), testarea și probarea utilajelor/echipamentelor, la adresa de livrare
specificată în documentaţie, cad în sarcina furnizorului.
6. TERMENELE AFERENTE PROCEDURII COMPETITIVE:
6.1. Data, ora limită și locul de depunere a ofertelor: 23.10.2020/ora 12:00, la adresa
punctului de lucru al beneficiarului(achizitorului): Brasov , str.Timis Triaj nr.6E, judet Brasov.
6.2. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 23.10.2020/ora 13:00, la adresa punctului de
lucru al beneficiarului(achizitorului): Brasov , str.Timis Triaj nr.6E, judet Brasov.
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6.3. Dată/ora limită de solicitare clarificări: 20.10.2020/ ora 16:00
6.4. Dată /ora limită răspuns la clarificări: 21.10.2020 / ora 16:00
6.5. Dată comunicare rezultat evaluare oferte: 2 zile calendaristice de la întocmirea notei
justificative de atribuire.
IMPORTANT:
•

La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de

achiziţie, se va completa anunţul pe pagina web http://www.fonduri-ue.ro/ cu informaţii
despre câştigătorul contractului.
•

Orice oferta primită de către beneficiar după termenul limită de depunere a ofertelor sau la

o alta adresă decât cea indicata mai sus, indiferent de motivul întârzierii ori al livrării la o alta
adresă, nu va fi evaluată de beneficiar, acestea urmând a fi returnate nedeschise.
7. CLARIFICĂRI PE DURATA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Beneficiarul (achizitorul) are dreptul de a emite din proprie iniţiativa clarificări scrise
referitoare la prezenta documentaţie. Acestea vor fi publicate în secţiunea Achiziţii Privaţi de pe
site-ul www.fonduri-ue.ro.
Solicitările de Clarificări cu privire la prezenta documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE ale
operatorilor economici si răspunsurile beneficiarului vor respecta termenele de la punctul 6 si vor fi
comunicate conform punctului 5.7. Modalități de comunicare.
În situaţia în care intervin solicitări de clarificări care pot duce la modificări/ajustari ale
specificaţiilor tehnice, beneficiarul (achizitorul) poate sa prelungească termenul de depunere a
ofertelor, astfel încât să asigure timpul necesar pentru elaborarea acestora, cu respectarea
condiţiilor de publicitate.
În perioada de evaluare a ofertelor, achizitorul poate solicita anumite clarificări prin e-mail cu
privire la oferta depusă, ofertanţilor, care au obligaţia sa răspundă la acestea în maxim de 2 zile
calendaristice de la transmiterea acestora, în caz contrar oferta acestora putând fi respinsă.
Daca beneficiarul(achizitorul) identifică erori de fond în documentele achiziţiei care nu au
fost clarificate înainte de data de expirare a anunţului, procedura nu se va încheia cu atribuirea
contractului, în acest caz, procedura se va anula, se vor corecta erorile identificate și se va relua
procedura.
8.

POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI
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Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată beneficiarului
până la data și ora deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data și ora stabilită pentru depunerea
ofertelor, adresând pentru aceasta beneficiarului o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării.
Beneficiarul nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă,
modificată, până la data și ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic
(ofertant).
Oferta depusa la o alta adresa a beneficiarului decât cea stabilita, sau după expirarea datei limită
pentru depunere este considerata întarziată, și se returneaza nedeschisă.
9. MODALITATI DE CONTESTARE
Operatorii economici nemulţumiţi de rezultatul evaluării ofertelor, pot depune contestaţie,
conform punctului 5.7. Modalități de comunicare, în termen de maxim 3 zile calendaristice de la
primirea rezultatului evaluării ofertelor, care va fi comunicat de către achizitor tuturor ofertanţilor
partipanti la procedura, in termenul prevăzut de la punctul 6.5.
IMPORTANT: Contestaţiile introduse după termenele menţionate mai sus vor fi respinse.
Beneficiarul transmite răspunsul la contestaţie în termen de 3 zile calendaristice de la expirarea
termenului în care pot face contestaţie conform punctului 5.7. Modalități de comunicare.
În situaţia în care un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfașurat
procedura competitivă, aceste se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru soluţionarea
cauzei, conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016.
10. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE:
CRITERIUL DE ATRIBUIRE/DE DEPARTAJARE: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT dintre
ofertele care îndeplinesc cerinţele minime și obligatorii solicitate prin prezenta documentaţie
SPECIFICAŢII TEHNICE, secţiunea II - considerat cel mai important AVANTAJ de către achizitor.
IMPORTANT:
•

În situaţia în care nu se depune nicio ofertă, procedura competitivă se poate relua cu

respectarea tuturor prevederilor procedurale aferente, după o analiză a cauzelor care au condus la
anularea procedurii.
•

Dacă se primeşte o singură ofertă, beneficiarul privat poate să o analizeze şi să procedeze la
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atribuirea contractului de achiziţie dacă oferta respectă condiţiile de calificare, specificaţiile
(cerinţele) tehnice elaborate si se încadrează în valoarea maxima estimată a contractului de
achiziție şi respectă prevederile cu privire la modalitatea de plată şi termenele de plată stabilite
prin prezenta documentaţie.
În cazul in care se primesc mai multe oferte evaluarea acestora se va realiza astfel:
Pas 1: Analizarea ofertelor în vederea verificării acestora daca au prezentat toate documentele de
calificare solicitate prin documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE si declararea acestora acceptabile
sau inacceptabile. Ofertele declarate inacceptabile vor fi respinse.
Pas 2: Analizarea ofertelor acceptabile în vederea verificării dacă acestea îndeplinesc cerinţele
tehnice minime și obligatorii solicitate prin documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE și declararea
acestora conforme sau neconforme. Oferta/ofertele ce nu respecta cerinţele tehnice solicitate din
documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE (caracteristicile tehnice minime și obligatorii solicitate,
perioada de garanţie, perioada de service ce face obiectul garanţiei, termenul de livrare, montare,
punere în funcţiune, testare, probe, instruirea personalului achizitorului) va fi respinsa ca
neconformă/neconforme.
IMPORTANT:
•

Oferta tehnica declarata conforma este acea oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice

solicitate prin documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE (caracteristicile tehnice minime si
obligatorii solicitate, perioada de garanţie, perioada de service ce face obiectul garanţiei,
termenul de livrare, montare, punere in funcţiune, testare, probe, instruire) sau prezintă
cerinţe tehnice superioare celor solicitate prin documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE.
•

OFERTA TEHNICA declarata conforma este considerata ca fiind aceea oferta care prezintă

avantajele tehnice ale produselor pe care si le doreşte sa le achiziţioneze beneficiarul
(achizitorul) asa cum le-a menţionat acesta in documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE si
care oferă atingerea scopului prezentei proceduri, respectiv atingerea obiectivelor proiectului
prin care sunt finanţate produsele ce fac obiectul prezentei documentaţii.
•

Oferta/ofertele care a/au fost declarata/e acceptabila/acceptabile si conforma/conforme

va/vor fi declarata/e admisibila/e.
PAS 3: Analizarea ofertelor admisibile in vederea desemnării ofertei castigatoare prin
aplicarea CRITERIUL DE ATRIBUIRE/DE DEPARTAJARE: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT
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În aceasta etapă se vor analiza din punct de vedere financiar toate ofertele declarate admisibile în
etapa anterioară.
Ofertele care depăşesc valoarea maxima estimata a contractului de achiziție şi care nu respectă
prevederile cu privire la modalitatea de plată şi termenele de plată stabilite prin prezenta documentaţie
vor fi respinse ca inacceptabile.
Selectarea ofertei castigatoare se va realiza ţinând cont de principiul economicităţii, respectiv va
fi declarata ca oferta castigatoare oferta admisibila cu cel mai scăzut preţ, care prezintă cel mai mare
avantaj economic.
După analiza tuturor ofertelor depuse conform celor două etape prezentate mai sus se va realiza
clasamentul ofertelor.
Rezultatul evaluării ofertelor se va comunica de către beneficiar ofertanţilor conform punctului
5.8 în termenul prevăzut la punctul 6.5. Data comunicare rezultat evaluare oferte.
ALTE PRECIZĂRI:
•

Dacă se depun numai oferte care nu respectă prevederile de la subsecţiunea - II Caiet de sarcini -

specificaţii tehnice, procedura se va anula. În acest caz, procedura se poate relua (cu respectarea
tuturor prevederilor aferente procedurii competitive), după o analiză a cauzelor care au condus la
această situaţie.
•

În analiza ofertelor nu se pot adăuga alte cerinţe şi nu se poate renunţa la specificaţiile deja enunţate

în anunţ/specificaţii/clarificări/modificări.
•

Beneficiarul privat nu evaluează ofertele care sunt transmise după data de expirare (data şi ora din

anunţ). Acestea se vor returna nedeschise.
11. CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII
Mai jos sunt prezentate toate clauzele obligatorii ce vor fi prevăzute în contractul de
achiziţie al cărui model este prezentat în Formularul nr. 5 din prezenta documentaţie, respectiv:
- Datele de identificare ale celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului.
- Anexele contractului de achiziție vor fi: documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE, eventuale
clarificări la documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE, precum si oferta castigatoare (Formularul 3 si
Formularul 4);
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- Durata contractului: 8 luni de la data semnării contractului de ambele parți (obligaţiile furnizorului
ramânând în vigoare și ulterior, pe durata garanţiei, în condiţiile garanţiei și ale perioadei de service
acordată).
- Preţul ofertei este ferm, nu se ajustează / actualizează.
- Plata contractului de achiziție se va realiza în lei sau în altă valută (echivalentul valutei respective în
lei), în funcţie de opţiunea furnizorului, utilizând cursul de schimb lei/valută al băncii comerciale
folosite de beneficiar (achizitor), din data realizării tranzacţiei.
- Costurile aferente transportului, valoarea asigurării de transport, valoarea taxelor vamale (dacă este
cazul), montajul, punerea în funcțiune, instruiea și specializarea angajaților beneficiarului
(achizitorului), testarea și probarea utilajelor/echipamentelor la adresa de livrare specificata în
documentaţie, cad în sarcina furnizorului.
- Penalitați de întârziere:
(i)

beneficiarul va deduce din facturile furnizorului penalități de 0.5% din valoarea facturii

aferente pentru fiecare zi de întârziere în livrarea produselor, și respectiv pentru fiecare zi de
întârziere în montarea, punerea în funcţiune, testarea, probarea, instruirea personalui
beneficiarului (achizitorului) a produselor,
(ii)

beneficiarul va datora penalitați în valoare de 0.5% din valoarea facturii pentru

fiecare zi de întârziere în efectuarea plaţii respective.
- Furnizorul se obliga sa asigure disponibilitatea informaţiilor și documentelor referitoare la proiect
cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de autoritatea de management/organismul de implementare
sau alte structuri cu competente în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene
și/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
- În situaţia în care achiziţia implică transferul unor drepturi de proprietate intelectuală furnizorul va
asigura transferul drepturilor de proprietate intelectuală către beneficiar (achizitor).
- Livrarea produselor se va face de către furnizor la adresa indicata în documentaţia SPECIFICAŢII
TEHNICE, numai însotita de următoarele documente în vederea asigurării calității, conformităţii,
incluzând, dar fără a se limita la:
o Certificat de garanţie si/sau service sau document/documente echivalent/e
o Certificat de conformitate/calitate,

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020

o Carte/manual tehnica/tehnic sau Fisa tehnica sau Instrucţiuni de utilizare sau alt document
echivalent o Factura fiscala,
o Declaraţiile vamale (pentru bunuri de import) din alte ţări decât cele membre UE (daca este
cazul).
- Termenul de livrare, montare, punere în funcţiune, testare, probe, instruire personal beneficiar
(achizitor): maxim 30 zile semnarea contractului.
- Termenul de garanţie și service gratuit pe perioada garanţiei pentru toate produsele ofertate trebuie
să fie conform documentaţiei SPECIFICAŢII TEHNICE.
- Toate produsele achiziţionate și livrate vor fi noi, neexeploatate până la momentul dării în
funcţiune, în perfectă stare de funcţionare, fără a prezenta urme de folosinţa sau zgârieturi, lovituri sau
orice alte vicii sau defecte, chiar dacă acestea afectează doar produsul, nu si funcţionalitatea lui.
- Toate produsele achiziţionate și livrate trebuie să fie însoțite de toate accesoriile necesare
funcţionarii lor, la parametrii solicitaţi prin specificaţiile tehnice.
- Toate componentele unui ansamblu trebuie sa fie compatibile funcţional.
- În cazul în care cu ocazia punerii in funcţiune a produselor ce fac obiectul contractului de achiziție
se constată ca UN PRODUS/SAU PRODUSELE nu funcţionează sau funcţionează impropriu ori
defectuos, furnizorul are obligaţia de a înlocui PRODUSUL/PRODUSELE cu altul/altele în perfectă
stare de funcţionare sau cu acceptul beneficiarului (achizitorului) să faca toate modificările necesare
pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice, în termen de maxim 15 zile caledaristice.
Înlocuirea PRODUSULUI/PRODUSELOR cu altul/altele în perfecta stare de funcţionare sau
efectuarea modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice se va
realiza numai cu acceptul achizitorului și nu poate depăşi perioada de execuţie a contractului de
achiziție și perioada de implementare a proiectului.
- Înainte de livrarea produselor de către furnizor la locaţia de implementare a proiectului, acesta are
obligaţia de a contacta beneficiarul;
- Livrarea, recepţia, punerea în funcţiune și instruirea personalului se va efectua în timpul
programului de lucru: de luni până vineri între orele 08.00-17.00;
- Livrarea se va efectua obligatoriu prin delegat/delegati din partea firmei, nu prin firma de curierat
sau prin şofer, astfel încat să poată fi respectată clauza privind întocmirea procesului verbal de recepţie
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semnat de ambele parți.
- Recepţia se va face la livrarea fiecărui produs în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi şi va fi
consemată într-un proces verbal de recepţie cantitativ și calitativ semnat de părţile din contract.
Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei se vor putea face la locaţia de livrare, montare/instalare.
- Dreptul beneficiarului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsul/produsele a/au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al beneficiarului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
- Livrarea, montarea, punerea în funcţiune, testarea, probarea, instruirea de către furnizor a
personalului beneficiarului (achizitorului) cu privire la modul de operare al fiecărui produs, se va
consemna în procesul verbal de recepţie.
12. EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
12.1. Beneficiarul (achizitorul) şi ofertanţii, în aplicarea procedurilor competitive de achiziţie
au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia
unui conflict de interese.
12.2. Sunt aplicabile prevederile art. 13 şi 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, denumită în continuare
O.U.G. nr. 66/2011, coroborate cu prevederile art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 875/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare H.G. nr. 875/2011.
12.3. Dacă beneficiarul (achizitorul) constată că se află în una dintre situaţiile menţionate în
O.U.G. nr. 66/2011, acesta va menţiona în nota justificativă de atribuire motivele pentru care respinge
oferta respectivă.
12.4. Beneficiarul (achizitorul) va include în dosarul achiziţiei o declaraţie pe propria
răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese, precum
şi declaraţia ofertantului câştigător, conform Formularului nr. 2.
12.5. Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei
naţionale referitoare la conflictul de interese.

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020

12.6. La finalul procedurii ofertantul câştigător, va reînnoi declaraţia (Formularul nr. 2) cu
privire la neîncadrarea în prevederile de la art. 15 cu privire la conflictul de interese aşa cum este
acesta definit la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 cu modificările şi completarile ulterioare.
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ll.Calet de sarcini - specificaţii tehnice

PREAMBUL:
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În prezentul caiet de sarcini sunt prezentate toate cerinţele tehnice obiective şi necesare pentru
elaborarea ofertei, cerinţe ce descriu obiectul achiziţiei care asigură îndeplinirea corespunzătoare a
scopului proiectului dorit a fi implementat de către beneficiar (achizitor).
Specificaţiile tehnice prezentate în prezentul caiet de sarcini conţin indicaţiile minime obligatorii
ce trebuie respectate de către potenţialii ofertanţi pentru a elabora propunerea tehnica corespunzător cu
necesităţile Beneficiarului. Oferta/propunerea tehnică trebuie să indice clar specificaţiile ofertate, în aşa
fel încât să permită comisiei de evaluare să stabilească conformitatea cu cerinţele minime solicitate în
documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE. Ofertele care nu permit identificarea precisă a cerinţelor
minime şi a specificaţiilor tehnice pot fi respinse.
Oferta/propunerea tehnică trebuie să fie suficient de clară şi detaliată pentru a permite comisiei de
evaluare o comparare facilă între specificaţiile cerute şi specificaţiile oferite. Specificaţiile tehnice care
indică, în descrierea și/sau în denumirea produselor ce ce fac obiectul prezentei documentaţii, o
anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un
brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, în cazul în care au fost menţionate în prezenta
documentaţie, au fost prezentate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs/
caracteristica tehnică a produsului şi nu pentru a intenţiona favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având
menţiunea "sau echivalent".
CERINŢELE TEHNICE MINIME SI OBLIGATORII ALE PRODUSELOR CE
URMEAZA A FI ACHIZIŢIONATE
Nr
.
crt
.

Denumire
utilaj/echipame
nt

1

Cantitate
a (buc)

1
Masina de
gaurit/insurubat
cu acumulator

Caracteristici tehnice minime si obligatorii

Garanti
a

Service
-ul ce
face
obiectul
garantie
i

Tensiunea acumulatorului 36V
Cuplu (de înşurubare în condiţii uşoare/grele): 60/100Nm
Turaţie la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a: 0 – 420 / 0 –
1.800 rot/min
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Domeniu de strângere, minim/maxim: 1,5 / 13 mm
Trepte ale momentului de torsiune: 25+1
Diam. de găurire în lemn, maxim: 102mm
Diam. de găurire oţel, maxim: 16mm
Diam. maxim şuruburi: 12mm

2

1

Masina de
carotat

3

1

Găurire umedă staționară în beton armat: Ø 32 - 250 mm
Găurire umedă manuală în beton armat: Ø 32 - 250 mm
Găurire uscată manuală în zidărie: Ø 10 - 250 mm
Conectare: filet 1/2" int. și 1.1/4" ext.
Putere intrare / ieșire: 4000 W / 3000 W
Cuplu: 185 Nm - vit.1, 107 Nm - vit.2, 55 Nm - vit.3
Fixare: în șuruburi pe placa de montaj Turație: 215 / 430 /
785 rpm
Include stand cu specificatile:
Gama de foraj: fără inel de colectare a apei max. Ø 250
mm cu inel de colectare a apei max. Ø 225 mm
Fixare motor de găurit: direct pe placa de montaj tip coadă
de rândunică
L x W x H: 510 x 260 x 980 mm
Lungimea cursei: 650 mm
Tensiunea acumulatorului: 36V
Energie de percuţie, max.: 3.2J
Număr percuţii la turaţia nominală: 0 – 4.200
percuţii/min
Turaţie nominală: 0 – 940 rot/min

Ciocan
rotopercutor cu
acumulator

Sistem de prindere: SDS plus
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu
percuţie: 4-28mm
Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru
găurire cu percuţie: 8-18mm
Diametru max. de găurire în metal: 13mm
Diam. max. găurire lemn: 30mm
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Greutate incl. acumulator: 4,5 kg

4

1

Diametrul țevii: Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7,25)
Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11)
Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17,6)

Masina de
sudura cap la
cap

Greutate: 34,4 Kg
Plită electrică: 800 W
Freză: 1,050 W

5

1

Capacitate:
Gazos 0.52 kg / min
Fluid 3.70 kg / min

aparat pentru
recuperarea
agentilor
frigorifici

Push / Pull 9.95 kg / min
Putere 730 W
Comutator de înaltă presiune 38.5 bar

6

1

Pompa centrifuga monoetajata
Monobloc cu motorul
Montata pe cadru

Motopompa
diesel

Pompele sunt realizate din fonta si sunt prevazute cu
etansare mecanica
Pompele au inaltimea maxima de aspiratie 6 mCA cu sorb
cu clapeta
Diametru aspiratie 5” / refulare 4”
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Debit 170 m3/h
Inaltime de pompare 40 mCA
Masa 225 kg
Putere motor 1750W” –
7

1
Putere motor 1750W
Masina de
filetat
stationara

Două trepte de turaţie ( 22/50 rpm)
Taie filete la ţevi de 1/2” - 3/4” - 1” – 1.1/4” – 1.1/2” –2”
– 2.1/2” – 3” – 3.1/2” – 4”

8

1

Clichet 1/2" pentru ambele antrenări
Pentru țevi de la Ø1"
Gama de lucru: 1 – 12" (324 mm)

Dispozitiv de
canelare

Grosimea peretelui țevii: 1 – 3" SCH10+SCH40
4 – 12" SCH10
Greutate: 12.0 kg
Adâncime canal: 2 role distanțatoare incluse

9

1

GENERATOR
TRIFAZAT
PENTRU
SUDARE, 6.5
KVA

ALTERNATOR
Tip: Cu perii, pentru sudare în c.c.
Curent de sudare: 40 ... 220 A
Tensiune de sudare: 21,5 ... 28,8 V
Tensiune de amorsare: 73 V
Ciclu de lucru: 220A-35%/ 170A-60%
Putere maximă: 6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
Factor de putere: 0,8 (3~) / 1 (1~)
MOTOR
Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
Capacitate cilindrică: 389 cm3
Putere maximă: 13,0 HP
Combustibil: Benzină fără plumb
Pornire: La sfoară
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Filtru aer: dual
Consum: 313 g/kWh
GRUP GENERATOR
Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare
Diametru maxim electrod: 4,0 mm
Tensiune: 400 V (3~) / 230 V (1~)
Frecvenţă: 50 Hz
Capacitate rezervor: 6.1 l
10

1

Putere nominală: 1700W
Energie de percuţie: 19J
Număr percuţii la turaţia nominală: 1.750 – 2.150
percuţii/min
Turaţie nominală: 0 – 220 rot/min
Greutate: 11.9kg
Sistem de prindere: SDS max

Ciocan
rotopercutor

Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan
rotopercutor: 12-52mm
Aplicare opţională domeniu beton, burghie pentru ciocan
rotopercutor: 30-50mm
Diametru de găurire beton, burghie de străpungere: 80mm

11

1

Placa
compactoare
reversibila

Diam. de găurire în beton cu burghie carotă: 150mm
MOTOR
Tip: OHV,un cilindru,4 timpi,racire cu aer
Putere maximă [CP]: 13
Diametru piston x cursă: 88 x 64 mm
Capacitate cilindrică: 389 cm3
Compresie: 8,2 : 1
Sistem de aprindere: electronic
Combustibil: benzina fara plumb
Rezervor: 6.1 l
Consum: 3,5 l/h la 3600 rpm
Pornire: demaror mecanic
Viteză de înaintare [m/min]: 18 m/min
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Adâncime de compactare [cm]: 95
Frecvenţă vibraţii [Hz]: 66
Forţă centrifugă [kN]: 40
Înclinare maximă[%]: 20
12

1

Turaţie la mersul în gol: 5.200 rot/min
Putere nominală: 2400W
Putere utilă: 1670W
Adâncime reglabilă a canelurilor: 20-65mm
Lăţime de tăiere: 3-40mm
Diametru disc: 230mm
Greutate: 8.4kg

1

Greutate (kg) 70

Masina de
frezat caneluri

13

Combustibil Benzina-4 timpi
Putere motor (kW/CP) 2,6 / 3,6
Adancime de compactare (cm) 50
Mai compactor

Energie de impact (J/kN) 20,9
Frecventa (lov./min.) 700
Cursa (amplitudinea) bataii (mm) 69,4
Latime de lucru (cm) 28

14

GPS

1

•
•

Numar canale: 700
Tipuri de semnale:

BDS: B1、B2、B3
GPS:
L1CA、L1P、L1C、L2P、L2C
、L5
GLONASS:
G1、G2，P1、P2
GALILEO:
E1BC、E5a、E5b
QZSS:
L1CA、L2C、L5、L1C
SBAS: L1 CA、L5; L-

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Band
Precizie: inclinare: 2cm (60 grade)
Timp de initializare: 8s
Capacitate de stocare: 8GB (posibilitate MicroSD)
WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: V2.1 (minim)
Protocoale: GeoTalk, SATEL, PCC-GMSK,
TrimTalk, TrimMark, South, Hi-Target
Modul retea 4G
2 Baterii cu schimbare in functionare
Protectie: IP68

Controller GNSS:
•
•
•
•
•
•

Sistem de operare
GNSS: GPS/BDS/GLONASS/Galileo, SBAS
Display: 5 inch, HD, 400 nits
Suport 4G
Baterie: 5000 mAh
Protectie: IP67

Nota: Cerinţele tehice ale produselor prezentate în tabelul de mai sus sunt obligatorii și minimale,
ele putând fi ofertate egal sau la un nivel superior. Ofertele care prezintă cerinţe tehnice superioare celor
solicitate prin prezenta documentaţie SPECIFICAŢII TEHNICE nu aduc avantaje ofertanţilor, doar pot
garanta conformitatea acestora.
Alte cerinţe tehnice obligatorii ce trebuiesc îndeplinite de către ofertanţi:
•

Livrarea produselor se va realiza la adresa: Locaţie implementare proiect: Brasov , str.Timis

Triaj nr.6E, judet Brasov.
•

Termenul de livrare, montare, punere în funcţiune, testare, probe, instruire personal beneficiar

(achizitor): maxim 30 zile de la semnarea contractului.
Produsele trebuie să respecte specificaţiile tehnice minime solicitate prin prezenta documentaţie si
la livrare să fie însoțite de:
-

Certificat de garanţie și/sau service sau document/documente echivalent/e

-

Certificat de conformitate/calitate,echivalent

-

Factura fiscală
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IMPORTANT:
Oferta/ofertele ce nu respecta cerinţele tehnice solicitate din documentaţia SPECIFICAŢII
TEHNICE (caracteristicile tehnice minime și obligatorii solicitate, perioada de garanţie, perioada de
service ce face obiectul garanţiei, termenul de livrare, montare, punere în funcţiune, testare, probe,
înstruire personal beneficiar (achizitor)) va fi respinsă ca neconformă/neconforme.
Oferta tehnica declarată conforma este acea oferta care îndeplineste cerinţele tehnice solicitate
prin documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE (caracteristicile tehnice minime și obligatorii solicitate,
perioada de garanţie, perioada de service ce face obiectul garanţiei, termenul de livrare, montare,
punere in funcţiune, testare, probe, instruire) sau prezintă cerinţe tehnice superioare celor solicitate
prin documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE.
OFERTA TEHNICA declarata conforma este considerata ca fiind aceea oferta care prezintă
avantajele tehnice ale produselor pe care si le doreşte sa le achiziţioneze beneficiarul fachizitorul) asa
cum le-a menţionat acesta in documentaţia SPECIFICAŢII TEHNICE si care oferă atingerea scopului
prezentei proceduri, respectiv atingerea obiectivelor proiectului prin care sunt finanţate produsele ce
fac obiectul prezentei documentaţii.
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III.Formulare
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Formular nr.1
OPERATOR ECONOMIC
………………………………

Inregistrat la sediul

autoritatii contractante
(denumire/nume ofertant)
_____________/______________ora_______

SCRISOARE DE ÎNAINTARE OFERTA
Către ENERGO-CONFORT SRL
(denumirea beneficiarului privat și adresa completa)
Ca urmare a anunţului on-line de pe site-ul www.fonduri-ue.ro - rubrica - achiziţii beneficiari
privaţi, din ……………………….

(zi/lunâ/an), privind aplicarea procedurii competitive pentru

atribuirea contractului de achiziție echipamente/utilaje specifice activității ce se doreşte a fi dezvoltată
în cadrul proiectului “Dezvoltarea activității de lucrări inovatoare și diversificate de construcție a
clădirilor rezidentiale și nerezidentiale în cadrul ENERGO-CONFORT SRL”, cod SMIS 131609.
Subsemnatul în calitate de reprezentant legal / împuternicit în vederea depunerii
ofertei3………………………….

posesor

al

BI/CI,

SERIA

……..

NR…………………..

al

..............................................................................................................................................................……
…
(denumirea/numele ofertantului/adresa/CIF/NR. INRFG ONRC) vă transmitem alăturat coletul/plicul
sigilat și ștampilat, marcat în mod vizibil conform Specificaţiilor Tehnice anexa la anunţul achiziţiei,
conţinând două plicuri interioare marcate cu ORIGINAL și COPIE în care se găsesc următoarele
documente:
l) DOCUMENTELE OBLIGATORII DE CALIFICARE
II) PROPUNEREA TEHNICA: Formularul nr. 3 - Oferta tehnica,
III) PROPUNEREA FINANCIARA: Formular nr. 4 - Oferta Financiara
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoasră.
Data completării ..............................
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Ofertant,
(nume, prenume, semnătura autorizată)
Formular nr. 2
OFERTANT
------------------------------------------------------------(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 si 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………………………

al……………………………,referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție
echipamente/utilaje specifice activitatii ce se doreşte a fi dezvoltata in cadrul proiectului, 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 si 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 SC ENERGOCONFORT SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că SC ENERGO-CONFORT 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.
………………………………………………
Data:…………………………………………..
(nume şi funcţie persoana autorizata)
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………………………………………………
(semnătura persoană autorizată)
Articolul 14
(1)

Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiorii persoane fizice/juridice de drept privat au obligaţia

de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi
anume o situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între
membrii comisiei de evaluare şi ofertonţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două
firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.
(2)

Încâlcareo prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitote la

plotă/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor
publice naţionale aferente acestora.
Articolul 15
(1)

La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună o declaraţie

conform căreia nu se oflă în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14.
(2)

Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are

obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat aceasta procedură și să ia masuri pentru înlăturarea
situației respective.
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OPERATORUL ECONOMIC
Formular nr. 3
…................................................
(denumirea/numele ofertantului)
OFERTA TEHNICĂ
Subsrisa ____________________ , adresa sediu social ________________________ , CIF _______________, reprezentata legal
prin ________________________, în calitate de ofertant la procedura competitivă cu privire la atribuirea contractului de achiziție
utilaje specifice activității ce se dorește a fi dezvoltată din cadrul proiectului “Dezvoltarea activității de lucrări inovatoare și
diversificate de construcție a clădirilor rezidentiale și nerezidentiale în cadrul ENERGO-CONFORT SRL”, cod SMIS 131609,
prezentam urmatoarea propunere/ofertă tehnică:
Denumire
produs ce se
dorește a fi
achizitionat
conform
documentatiei
SPECIFICATI
I TEHNICE

Denumirea
produsului
ofertat*

Caracteristicile tehnice
minime și obligatorii
impuse prin documentatia
SPECIFICATII
TEHNICE**

Caracteristi
cile tehnice
ale
produsului
ofertat***

Cantitatea
de produse
ofertată
****
(buc)

Perioada de
garantie a
produselor
ofertata****
*
(luni)

Perioada de
service
gratuit pe
perioada de
garantie
acordata
produselor
ofertate*****
*
(luni)
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Termenul de livrare,
montare, punere in
functiune, testare,
probe, instruire
personal beneficiar
(achizitor) de la
emiterea comenzii
ferme a beneficiarului
(achizitorului) la
adresa locatiei de
implementare
*******
(luni)

Notă:

* Se va completa de catre ofertant denumirea exactă a produsului ofertat.
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** Aceste caracteristici trebuiesc respectate in mod obligatoriu de catre ofertanti. Nu se accepta caracteristici tehnice inferioare. Propunerile/ofertele tehnice ce
prezintă caracteristici tehnice aferente produselor ofertate inferioare celor solicitate de catre beneficiar prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE vor fi declarate
neconforme si vor fi respinse.
*** Se vor completa de catre ofertant caracteristicile tehnice ale produsului ofertat in corelare cu caracteristicile solicitate prin documentatia SPECIFICAȚII
TEHNICE astfel incat sa se demonstreze ca acestea sunt în conformitate cu caracteristicile solicitate de catre beneficiar (achizitor). Caracteristicile tehnice ale produsului
ofertat vor trebui sa fie in mod obligatoriu egale celor solicitate de catre beneficiar (achizitor) prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE sau superioare acestora.
Prezentarea in propunerea/oferta tehnica a unor caracteristici tehnice superioare nu constituie neaparat un avantaj pentru ofertant fata de ofertantii care prezinta
caracteteristici tehnice egale cu cele solicitate de catre beneficiar (achizitor) prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE. Ofertele tehnice care prezintă caracteristici
tehnice ale produselor ofertate egale celor solicitate de catre beneficiar (achizitor) prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE sau superioare acestora vor fi declarate
conforme.
**** Se va completa de catre ofertant cantitatea de produse ofertata. Aceasta va trebui sa fie egala cu cea prezentata in documentatia SPECIFICAȚII TEHNICE, in
caz contrar oferta/propunerea tehnică va fi respinsa ca neconformă.
***** Se va completa de catre ofertant perioada de garantie ofertata a produselor. Perioada de garantie ofertata a produselor nu va trebui sa fie mai mica decat cea
solicitata prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE. In caz contrar oferta/propunerea tehnica va fi respinsa ca neconformă.
****** Se va completa de catre ofertant perioada de service gratuit acordata pe perioada de garantie produselor ofertate de catre furnizor. Acestă perioadă nu va
trebui sa fie mai mica decat cea solicitata prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE. In caz contrar, oferta/propunerea tehnica va fi respinsa ca neconformă.
******* Se va completa de catre ofertant termenul de livrare, montare, punere in functiune, testare, probe, instruire personal beneficiar (achizitor) de la emiterea
comenzii ferme a beneficiarului (achizitorului) la adresa locatiei de implementare. Acesta nu poate fi mai mare decat termenul stabilit prin documentatia SPECIFICATII
TEHNICE. In caz oferta/propunerea tehnica va fi respinsa ca neconformă.

Adresa locației de implementare a proiectului, respectiv de livrare, montare, punere în funcțiune, testare, probe, instruire
personal beneficiar (achizitor) este Brasov, str.Timis Triaj nr.6E, judet Brasov, livrarea se efectueaza in 30 zile de la semnarea
contractului.
Subsemntul, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita,
in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
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Inteleg ca in cazul in care aceasta oferta nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind
falsul in declaratii.
Oferta rămâne fermă pe durata valabilitatii ofertei.
Ofertantul nu depune oferta alternativă.

Ofertantul a luat la cunostinta cu privire la:
1.

Ofertele tehnice declarate conforme sunt acele oferte care indeplinesc cerintele tehnice minime si obligatorii impuse prin

documentatia SPECIFICATII TEHNICE (caracteristici tehnice minime si obligatorii solicitate, cantitatea, garantia, perioada de service gratuit
pe perioada garantiei, termenul de livrare, montare, punere in functiune, testare, probe, instruire personal beneficiar (achizitor). Aceste oferte
fiind considerate de catre beneficiar (achizitor) ca fiind ofertele care contribuie la atingerea scopului prezentei proceduri, respectiv atingerea
obiectivelor proiectului prin care sunt finantate produsele ce fac obiectul prezentei documentatii.
2.

Ofertele care prezinta cerinte tehnice superioare celor solicitate prin prezenta documentatie SPECIFICATII TEHNICE nu aduc

avantaje ofertantilor, doar pot garanta conformitatea acestora.
3.

Toate produsele ofertate demonstreza prin specificatiile tehnice ca:

- asigură un grad înalt de tehnologizare, cu influență pozitivă asupra mediului înconjurător,
- contribuie la inovarea de proces si inovarea de produs/serviciu, la eficientizarea energetica (prin consum redus de energie),
- faciliteaza accesul anumitor persoane cu dizabilități la operarea acestora si totodata respectă normele de siguranta in conformitate cu
Normativele C.E., precum si toate normele si prevederile legale naționale și internaționale inclusiv legislația Uniunii Europene, referitoare la
mediul înconjurător.
Prezenta oferta conține un numar de _________ pagini și a fost întocmita astăzi _________________.
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SC ______________________SRL
REPREZENTANT LEGAL
_______________________
(semnatură și ștampilă)
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Formular nr. 4
OPERATORUL ECONOMIC
…...................................................................
(denumirea/numele ofertantului)
OFERTA/PROPUNERE FINANCIARĂ
Către SC ENERGO-CONFORT SRL
1.
Examinând
documentaţia
SPECIFICATII
TEHNICE,
subsemnatul/a
_______________________________, posesor al CI/BI, seia_____, nr_______________, reprezentant
legal
al
ofertantului
________________(denumirea/numele
ofertantului),
CIF
_________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerinţele cuprinse în
documentaţia SPECIFICAȚII TEHNICE ce are ca obiect atribuirea contractului de achiziție utilaje
specifice activității ce se dorește a fi dezvoltată în cadrul proiectului “ Dezvoltarea activității de lucrări
inovatoare și diversificate de construcție a clădirilor rezidentiale și nerezidentiale în cadrul ENERGOCONFORT SRL”, cod SMIS 131609, să furnizam produsele ofertate conform documentației
SPECIFICAȚII
TEHNICE
mai
sus
menționate,
pentru
suma
totala
de.
....................................................................................... lei fara TVA (suma în cifre cu două zecimale), la
care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ........................................................ lei (suma în
cifre cu două zecimale).
Prețul ofertei este ferm și nu se ajustează / actualizează.
Ofertantul nu depune oferta alternativă.
Defalcarea ofertei pe componente se regaseste în tabelul de mai jos:
Nr. Denumire produs ofertat
crt *

Cantitate**
(buc)

Pret unitar
fara TVA
(LEI) ***

TVA (LEI) ***

Pret total cu
TVA (LEI) ***

1
2
.
....
Nota:

* Se va completa de catre ofertant denumirea exactă si aceasi a produsului ofertat si in propunerea/oferta tehnica
** Se va completa de catre ofertant cantitatea de produse ofertata (aceasi ofertata si in propunerea/oferta tehnica).
Aceasta va trebui sa fie egala cu cea prezentata in documentatia SPECIFICAȚII TEHNICE, in caz contrar
oferta/propunerea tehnică va fi respinsa ca neconformă.
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*** Preturile se vor completa de ofertant in LEI (cifre cu doua zecimale).

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa furnizăm produsele
conform prevederilor din documentatia SPECIFICATII TEHNICE. Costurile aferente transportului,
valoarea asigurarii de transport, valoarea taxelor vamale (daca este cazul), montajul, punerea in
functiune, instruirea si specializarea angajaților beneficiarului (achizitorului), testarea si probarea
utilajelor/echipamentelor la adresa de livrare specificata in documentatie cad în sarcina furnizorului.
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila conform duratei solicitate prin documentatia
SPECIFICATII TEHNICE si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Prin transmiterea acestei oferte confirmam ca am luat cunostinta de prevederile si cerinţele
cuprinse in documentaţia SPECIFICATII TEHNICE.
>

Pentru îndeplinirea acestui contract se acorda un avans de 20%.

>

Restul de plata, reprezentand 80% din valoarea contractului, se va plati in termen de 3 luni de

la livrarea echipamentelor.
6. Solicitam plata contractului in1:
□ Lei

□ Valuta .......................... (denumirea valutei), la cursul băncii
comerciale utilizate de către achizitorului din ziua efectuării plății.

Prezenta oferta contine un numar de ________ pagini si a fost intocmita astazi
_________________.

1

Se va bifa moneda in care se doreste sa se realizeze plata. In cazul in care se va bifa valuta se va mentiona tipul acesteia.
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