Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
SC AGRO-FOOD CONSULTING SRL
Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Petricani, nr. 11D, mansarda, cam 6, România
Tel: 0746 111 888
e-mail: food.agro@yahoo.com

INVITATIE LA PROCEDURA COMPETITIVA
Beneficiar :
Titlul proiectului:
Nr.contract
Cod SMIS
Axa prioritara POR
Prioritatea de
investitii
Denumirea
contractului de
achizitie :
Obiectul contractului
de achizitie :

SC AGRO-FOOD CONSULTING SRL
Inovare prin infiintarea unei unitati noi pentru testare si analize tehnice
6027 / 16.09. 2020
125924
2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
2.2. ITI – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si
dezvoltarea serviciilor.
Achizitia de echipamente tehnologice

Selectarea operatorului economic ce va furniza echipamente tehnologice

PROCEDURA APLICATA:
Atribuirea contractului de furnizare a echipamentelor tehnologice se va face in conformitate cu prevederile
Ordinului nr 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor
privati pentru atribuirea contractelor de furnzare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.
Procedura aplicata in vederea realizarii achizitiei este procedura competitiva.
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL SI CELE PRIVIND
ACHIZITORUL-BENEFICIARUL
Cod SMIS proiect: 125924
Titlul proiectului: „INOVARE PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI NOI PENTRU TESTARE ȘI
ANALIZE TEHNICE”.
Proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și
extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
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Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderii S.C. AGROFOOD CONSULTING S.R.L., dezvoltarea pe piață a acesteia în domeniul economic competitiv, prin
creșterea productivității muncii, realizarea unei investiții inițiale ce vizează crearea unei noi unități de testări
și analize tehnice, achiziționând echipamente performante urmărind adaptarea la cerințele pieței prin întărirea
capacității de promovare a serviciilor..
Valoarea totala a proiectului: 7.126.242,08 lei
Valoare nerambursabila: 4.305.909,07 lei
Data inceperii proiectului: 16.09.2020
Data finalizarii proiectului: 15.02.2022

2. INFORMATII DESPRE OFERTANTI-OPERATORI ECONOMICI
Aceasta procedura este deschisa operatorilor economici conform Ordinului 1284/2016 cum este definit in
Capitolul 3-Definitii:
,,3.5 Operator economic - oricarei persoane fizice sau juridice,romane sau straine,de drept public ori de drept
privat,sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata furnizarea de produse
solicitate in prezenta invitatie, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dinte
aceste entitati.
Respectarea conditiilor stipulate in toate documentele invitatiei(informatii,specificatii tehnice inclusiv
formulare) reprezinta cadrul minim obligatoriu in baza caruia se va elabora oferta.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restricții condițiile generale si
particulare care guvernează acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent
care sunt condițiile proprii de vanzare ale ofertantului.
Ofertantii trebuie sa examineze cu grija prezenta documentație si sa pregătească oferta conform tuturor
instrucțiunilor, formularelor si de specificațiile tehnice conținute in aceasta documentație.
Depunerea unei oferte care sa nu conțină toate informațiile cerute in termenul prevăzut, va duce la
respingerea ofertei.
Nota: Prin participarea la aceasta procedura, operatorul economic declara ca informatiile sunt complete si
corecte in fiecare detaliu si isi da acordul ca beneficiarul sa poata solicita,in scopul verificarii si
confirmarii,orice informatii suplimentare atat lui cat si altor entitati(producatori,persoane fizice sau
juridice,institutii,diversi parteneri,etc).
In cazul in care aceste informatii nu sunt conforme cu realitatea atunci operatorul economic este pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
3. DENUMIREA/OBIECTUL CONTRACTULUI
Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona echipamente dotate cu cea mai noua
tehnologie, care vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii
de eficienta ridicata.
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Prin contract se va achizitiona urmatorul lot de echipamente:
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire echipament
Aparat de testare etanseitate
Sistem testare integritate ambalaje
Analizor complex O2/CO2
Termohigrometru de precizie
Balanta de precizie
Semimicrobalanta
Analizor pentru controlul calitativ (MAP)
Linie automata de testare nedestructibila a ambalajelor in MAP

Cantitate
Nr. buc
1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
1 buc

Nota: Ofertantul poate sa depuna oferta atat pentru tot lotul,cat si pentru fiecare echipament.
4. VALOAREA ESTIMATA LOT /VALOAREA CONTRACTULUI
Valoare estimata a intregul LOT este de 5282578,60 lei fara TVA .
Ajustarea pretului: nu
Acordarea avansului: Este posibila acordarea unui avans.
5. LOCUL DE LIVRARE AL PRODUSELOR
Livrarea se va face pe baza de comanda si proces verbal de receptie, la punctul de lucru al beneficiarului din
Loc. Isaccea, str. Vidin, nr. 3, bl 32, sc. A, parter, judetul Tulcea, România.
6. INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A ECHIPAMENTELOR
Instalarea si punerea in functiune a echipamentelor se va face in maxim 60 zile de la livrare. Se vor semna
Procese verbale de receptie, punere in functiune si instruirea personalului.
7. TIPUL SI DURATA CONTRACTULUI
Tipul de contract ce urmeaza a fi incheiat este ,,Contract de furnizare produse”.
Contractul este valabil din momentul semnarii lui si pana la 15.02.2022.
Este posibil prelungirea valabilitatii contractului prin act aditional in functie de prelungirea contractului de
finantare.
8. PREZENTAREA OFERTEI
Ofertantul va prezenta:
Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte respectarea regulilor referitoare la conflictul de
interese conform cu prevederile OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea, sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene/fondurilor publice nationale
aferente acestora, conform modelului anexat.
Oferta tehnica-economica care trebuie sa contina atat specificatiile tehnice,cat si oferta financiara
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Specificatiile tehnice trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu descrierea caracteristicilor produselor ofertate.
In oferta financiara trebuie sa se regaseasca atat pretul total al echipamentelor ofertate,cat si pretul per
bucata fara TVA in lei sau euro pentru fiecare echipament .
Se poate oferta unul, doua sau mai multe echipamente din lotul de 8.Evaluarea se va face pe fiecare
echipament in parte,din fiecare oferta prezentata.
Ofertele depuse exclusiv in euro vor fi evaluate la cursul BNR din ziua publicarii procedurii 22.10.2020 si
anume 1 Euro= 4,8737 lei.
In cazul ofertelor intocmite atat in lei,cat si in euro,se va lua in considerare in vederea evaluarii oferta in lei.
Nu se accepta oferte in care se adauga separat la pretul produsului taxe de transport sau alte taxe in afara
TVA.
Ofertele trebuie sa respecte toate conditiile impuse de prezenta invitatie.
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 90 zile de la data depunerii ofertei. Orice oferta cu
valabilitate mai mica va fi respinsa ca neconforma.
Limba de redactare a ofertei este limba romana.
Documentele vor fi depuse in original, intr-un singur exemplar listat.
Ca urmare, sunteti invitati sa depuneti oferta de pret si datele dumneavoastra de identificare pentru
echipamentele solicitate.
9. DATA, LOCUL SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI
Data: Ofertele vor fi depuse pana la data de 29.10.2020, ora 1200
Adresa la care se depun ofertele: direct la sediu, sau prin posta/curier, la adresa din Municipiul Bucuresti,
Sectorul 2, Sos. Petricani, nr. 11D, mansarda, cam 6, România
Oferta se va introduce intr-un pachet sigilat, care va fi inscriptionat cu urmatoarele informatii:
numele si adresa beneficiarului/achizitorului;
numele si adresa ofertantului;
denumirea procedurii de achizitie
mentiunea „ A nu se deschide inainte de data 29.10.2020,ora 1200 ”
Ofertele care sunt transmise dupa data de expirare (data si ora din anunt) nu se evalueaza. Acestea se vor
returna nedeschise.
10. TIP PROCEDURA
Procedura competitiva (in conformitate cu ORDINUL nr. 1.284 din 8 august 2016)
11. ATRIBUIREA 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 companiei, la un raport
calitate/pret competitiv. Departajarea ofertelor se va realiza in functie de caracteristicile tehnice ale
echipamentelor ofertate, dar si in functie de modul in care sunt indeplinite celelalte cerinte prezentate in
invitatie (pret, garantie, etc).
Avantajele tehnice si financiare ale fiecarei oferte analizata vor fi consemnate in Nota justificativa de
atribuire.
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Nota:
-

Ofertele primite sunt considerate acceptabile daca sunt depuse pana la data si ora limita
mentionata in invitatie
Ofertele sunt considerate conforme si acceptabile daca corespund din punct de vedere al
performantelor tehnice, si toate cerintele din prezenta invitatie.
Neindeplinirea unui criteriu/cerinta minima din documentatie conduce la respingerea ofertei;
Oferta care nu contine toate informatiile si documentele necesare, neincadrarea in termenul
specificat, va duce la respingerea ei.

12. INFORMATII DESPRE PLATILE CE SE VOR EFECTUA IN CADRUL CONTRACTULUI
Plata contractului se va face astfel:
30% din valoare va fi suportat de catre beneficiar din surse proprii.
70% din valoare va fi suportat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale,Administratiei Publice,in calitate de
Autoritate de Mangement pentru Programul Operational Regional 2014-2020.
Plata se va efectua in baza facturilor emise de catre furnizor. Se vor putea face plati partiale.
Plata facturilor se va efectua prin utilizarea mecanismului decontării cererilor de plată sau al cererilor de
rambursare, reglementate de OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020 cu modicările și completările ulterioare și de HG 93/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015
privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu
modificările și completările ulterioare, in transe de plata, pe masura implementarii proiectului.
Prin transmiterea ofertei, ofertantul declară că este de acord cu aplicarea condițiilor de plată enunțate mai
sus, respectiv cu plata prin mecanismul cererilor de plată/rambursare reglementate de OUG 40/2015 și HG
93/2016.
Este posibila acordarea unui avans.
13. COMUNICAREA REZULTATULUI
La finalul procedurii, dupa evaluarea ofertelor si semnarea contractului de achizitie cu ofertantul castigator,
in termen de max. 5 zile calendaristice de la semnarea contractului, se va publica pe pagina www.fonduri-ue
anuntul de atribuire ce va contine informatii despre castigatorul contractului.
14. PERSOANA DE CONTACT
Avraham-Marian Cioceanu , e-mail: food.agro@yahoo.com; Comunicarea se poate face in scris, pe e-mail
sau posta/curier.
15. CLARIFICARI
Potentialii ofertanti pot solicita informatii si clarificari numai in scris pana la termenul limita 26.10.2020,ora
1200.
Termenul limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari este 27.10.2020,ora1700.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi comunicate pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro,
sectiunea „Achizitii privati”,in cadrul anuntului de participare.
In cazul in care se transmit solicitari de clarificari dupa data limita comunicata in prezenta documentatie,
acestea nu vor fi luate in considerare.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

16. CAI DE ATAC
In situatia in care un operator economic este nemultumit de modul in care s-a desfaurat procedura
competitiva, acesta se poate adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea cauzei in termen
de 5 zile de la publicarea anuntului de atribuire pe pagina www.fonduri-ue.ro.
Operatorul economic se angajeaza sa respecte acest termen si sa notifice beneficiarul in acelasi timp cu
instanta de judecata.
La prezenta invitatie sunt anexate urmatoarele:
Anexe:
Anexa 1- Specificatii tehnice
Anexa 2 - Formulare

Aprobat,
AGRO-FOOD CONSULTING SRL
Reprezentant legal
CIOCEANU AVRAHAM-MARIAN
CIOCEANU
AVRAHAMMARIAN

Digitally signed by
CIOCEANU AVRAHAMMARIAN
Date: 2020.10.22 18:25:12
+03'00'
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SPECIFICATII TEHNICE

Anexa 1

Tabelul de mai jos prezinta specificatiile tehnice minimale solicitate de catre Beneficiar.
Perioada maxima de livrare 90 de zile de la comanda scrisa,la punctul de lucru din Loc. Isaccea, str. Vidin,
nr. 3, bl 32, sc. A, parter, judetul Tulcea, România
Toate specificatiile tehnice descrise in prezentul document sunt minimale. Orice oferta superioara, fara
costuri suplimentare, va fi considerata conforma si va intra in procesul de verificare si adjudecare a ofertei
castigatoare. Ofertele superioare pot fi luate in considerare doar daca satisfac nevoile Beneficiarului.
Acolo unde apar specificatii/cerinte tehnice care indica un anumit producator,o anumita origine,sursa,
productie,un procedeu special,o marca de fabrica sau de comert,un brevet de inventie,un tip,o licenta de
fabricatie se va citi ,,sau echivalent”.
Nr. crt.
1

DENUMIRE
ECHIPAMENT
Aparat de testare
etanseitate
- 1 buc

2

Sistem testare integritate
ambalaje
- 1 buc

3

Analizor complex
O2/CO2
- 1 buc

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
Sa poata testa etanseitatea ambalajelor prin detectarea rapida a
microscurgerilor.
Timpul de testare < 1 minut
Display-ul sa fie ecran touch-screen.
Numarul de programe test : minim 100.
Sa se poata conecta la PC.
Sa fie dotat cu printer si scaner cu cod de bare.
Sa poata efectua masuratori de rezistenta a sigililor si sa testeze
integritatea ambalajelor.
Domeniu: 10-3000 mbar.
Rezolutie: 0,1 mbar pentru domeniu: 10-1000 mbar
1 mbar pentru domeniu: 200-3000 mbar
Sa se poata conecta la PC.
Sa fie dotat cu stand de testare , imprimanta ,laptop (PC) si masa .
Sa poata asigura trasabilitatea ambalarii in atmosfera modificata
prin masuratori ale O2 si CO2.
Rezolutie : pentru O2: 0,001 %
pentru CO2 :0,1%
Memorie a datelor : minim 5000 masuratori.
Sa poata fi conectat la PC.
Sa fie dotat cu printer incorporat, scaner pentru coduri de bare,
laptop(PC) si masa.
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4

Termohigrometru de
precizie
- 1 buc

5

Balanta de precizie - 1 buc

6

Semimicrobalanta - 1 buc

7

Analizor pentru controlul
calitativ (MAP)
- 1 buc

8

Linie automata de testare
nedestructibila a
ambalajelor in MAP
- 1 buc

Sa poata masura temperatura,umiditatea si debitul de gaz.
Domeniu temperatura : -200°C - 850°C
umiditate : 0-100% RH
debit : 0-40 m/s
Rezolutie: - temperatura : 0,1°C
- umiditate : ±1,5% RH
- debit : 0,5%
Capacitatea de cantarire: 2kg;
Rezolutie : 0,001g.
Capacitatea de cantarire: 220g-250g;
Rezolutie : 0,01mg;
Display grafic cu touch-screen;
Sa fie dotata cu PC si cu stand special ce contine si o masa
antivibratie.
Sa poata efectua masuratori calitative ale gazelor componente
atmosferei modificate din ambalaje cu volume foarte mici.
Rezolutie : 0, 1%;
Ecran tactil color;
Transfer de date prin Wi-Fi;
Volum de proba : maxim 5 ml.
Sa poata efectua testari nedestructibile ale produselor ambalate in
atmosfera modificata (protectoare).
In cadrul liniei sa se regaseasca :
-Tester de scurgeri in-line complet automatizata pentru verificarea
calitatii ambalajelor cu precizie si fara a distruge pachetele.
Sa poata verifica diferite tipuri de ambalaje : flexibile,
neflexibile,pachete intregi sau cutii complete de transport. Senzorul
sa fie de tip optic.Numarul de seturi de produse 16. Operarea sa fie
usoara cu touch-screen.
-Analizor de gaz on-line pentru controlul calitatii atmosferei
protectoare din ambalaje.
Domenii : Pentru O2: 0-100%, Pentru CO2: 0-100%;
Rezolutii : Pentru O2: 0,001 , Pentru CO2 :0,1;
Sa aiba senzori de ultima generatie ce nu necesita inlocuire pentru
o perioada mai mica de 3 ani astfel:pentru O2 senzor de zirconiu si
pentru CO2 senzor infrarosu cu raze duble.
-Tester on-line pentru amestecul de trei gaze componente ale
atmosferei modificate. Sa poata testa orice amestec de gaze:
O2,CO2,N2,sau Ar. Domeniu:0-100%.Sa poata masura presiunea
amestecului.
-Analizor O2 de precizie din amestecuri de gaze pure,de gaze
inerte sau CO2. Sa poata masura O2 pana la nivelul de un
ppm.Precizia :+/-1% din citire. Domeniu :1ppm-100%.
Tipul de sensor:ceramic.
-Tester on line pentru verificarea greutatii produselor si etichetarea
acestora complet automata .
Sa poata verifica greutati de pana la 6kg.
Viteza de printare a etichetelor: max 250 mm/s. Rezolutie: minim 8
dot/mm
-Linia sa poata fi conectata la PC.
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Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet
de inventie, o licenta de fabricatie, un standard, un tip, etc, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs
si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi
considerate ca având mentiunea de «sau echivalent».
De asemenea, se solicita:
• Ofertarea de echipamente de ultima generatie si inglobarea celor mai noi tehnologii cu consum
redus de energie.
Livrare - Echipamentele achizitionate vor fi livrate in max. 90 de zile de la comanda scrisa la locatia
de implementare a proiectului, din Loc. Isaccea, str. Vidin, nr. 3, bl 32, sc. A, parter, judetul Tulcea,
România,pe cheltuiala exclusiva a ofertantului castigator. Echipamentele vor fi insotite de Declaratii
de conformitate/certificate de calitate, certificate de garantie, etc.
• Instalarea si punerea in functiune a echipamentelor conform reglementarilor in vigoare, cu
respectarea elementelor de siguranta impotriva prejudicierii mediului inconjurator. Acestea vor
respecta tendintele la nivel global in sensul protectiei mediului si a eficientizarii consumului de
energie electrica. Se va realiza in maxim 60 de zile de la livrare.
•

Se va semna procesul verbal de punere in functiune.
Ofertantul castigator se obliga sa asigure, in mod gratuit, urmatoarele facilitati:
Montajul si instalarea echipamentelor;
Punerea in functiune a echipamentelor;
Garantia pentru produsele livrate: minim 12 luni.
Asistenta si suport tehnic pe intreaga perioada de garantie

Aprobat,
AGRO-FOOD CONSULTING SRL
Reprezentant legal
CIOCEANU AVRAHAM-MARIAN
Digitally signed by CIOCEANU

CIOCEANU
AVRAHAM-MARIAN
2020.10.22 18:25:38
AVRAHAM-MARIAN Date:
+03'00'
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Anexa 2
Formular 1
OFERTANT

_______________________
(denumire/nume)
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14-15 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
Subsemnatul/a ........................................................., în calitate de ................................... al
........................................................................ (denumirea ofertantului), referitor la procedura competitiva
pentru atribuirea contractului furnizare echipamente, pentru proiectul „INOVARE PRIN ÎNFIINȚAREA
UNEI UNITĂȚI NOI PENTRU TESTARE ȘI ANALIZE TEHNICE”, cod SMIS 125924, declar pe proprie
răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele
descrise la art. 14-15 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și
completările ulterioare.
Subsemnatul/a ........................................ declar că voi informa imediat S.C. AGRO-FOOD
CONSULTING SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
S.C. AGRO-FOOD CONSULTING S.R.L. are dreptul de a solicita, în 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: ………/……/.......…..
Ofertant
……………………………
(Denumirea)
................................................
(nume și funcție persoana autorizată)
......................................................
(semnătură persoana autorizată)
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