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SPECIFICATII TEHNICE
Pentru atribuirea contractului de furnizare bunuri

în cadrul proiectului
„Înființarea unitate de producție piese de schimb pentru autovehicule și motoare”

Cod SMIS 132035

Proiect finanțat prin:
Programul Operațional Regional 2014-2010
Componenta 1 – 2.1. A Microîntreprinderi [Apel 2019]
Axa Prioritară - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Operațiunea – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și
PDR-uri
Schema de ajutor de stat de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul
Programului Operaționale Regional 2014-2020

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
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Str. Dealul Crucii nr. 89, Șcheia, jud. Suceava
CUI RO 30988112, J33/1058/2012
Tel: +40 748 522 382

1. Informații generale:
Beneficiar: S.C. MOTO DALV S.R.L.
Adresa sediului social: Str. Dealul Crucii nr. 89, Șcheia, jud Suceava,
Cod fiscal: 30988112
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J33/1058/2012
Obiect principal de activitate: 4531 -Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
Adresa de implementare a proiectului:
Judeţul Botoșani, Muncipiul Botoșani
Denumire proiect: „Înființarea unitate de producție piese de schimb pentru autovehicule și motoare”
Cod SMIS: 132035
Persoana de contact: Corniciuc Larisa-Andreea, email: larisa.ionita91@yahoo.com, telefon:
0748522382
Tip contract: Furnizare bunuri
Divizare pe loturi: NU
Oferte alternative acceptate: NU
Baza legală a achiziției: Ordinul MFE nr. 1284 / 2016 cu completările ulterioare
Procedură aplicată: Procedura competitivă
În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, beneficiarul privat va alege
oferta care îndeplinește cerințele tehnice și are cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului
proiectului.
Structura acționariatului societății MOTO DALV S.R.L.:
CORNICIUC LARISA-ANDREEA: Asociat unic - cotă de participare 100%
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2. Obiectul și elementele contractului
Obiectul contractului de furnizare bunuri pentru obiectivul de investiții „Înființare unitate de
producție piese de schimb pentru autovehicul și motoare” astfel:
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire echipament

Mașină de rectificat circulară
Mașină de alezat
Mașină orizontală de rectificat plan
Mașină de alezat orificii valve
Mașină de șlefuit și alezat plan
Strung universal
Mașină automată de honuit
Mașină de alezat tije
Presă hidraulică
Mașină de spălat cu apă caldă

Cantitate

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Buget estimat achiziție: 1.132.992,50 LEI fără TVA
Capitol bugetar: 4.2. Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu si fără montaj, dotări)
Durata estimată a contractului: maxim 10 luni de la semnarea contractului

3. Instrucțiuni pentru ofertanți
Nr.
Crt

Criteriu

Explicații

1

Termene limite si
programul comisiei de
evaluare

Termenul limită pentru solicitarea de clarificări din partea
ofertanților este 28.10.2020, ora 12:00.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 30.10.2020,
ora 12:00.
Deschiderea ofertelor se va face pe data de 30.10.2020, ora
16:00.
Acest termen poate fi prelungit în situația în care
specificațiile tehnice sunt actualizate.

2

Adresa de depunere a
ofertei

Toate ofertele se vor depune personal sau se vor transmite
prin curier la adresa:
Municipiul Suceava, Strada Ilie Ilașcu Nr. 14, 720208,
Suceava (Genesis Management Consulting SRL)
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3

Cerințe minime solicitate
privind capacitatea de
execuție a contractului

Ofertantul va demonstra pe baza certificatului constatator că
are domeniul de activitate principal sau secundar care
corespunde obiectului contractului. Codurile CAEN
necesare participării la ofertare – autorizate la ORC sunt:
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
sau 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente
n.c.a.
sau 4690 Comert cu ridicata nespecializat
sau 4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în
magazine specializate
Sau alte coduri echivalente
In situația ofertanților externi se vor prezenta documente
echivalente care să ateste datele de identificare și faptul că
are activitate de fabricare sau comerț de echipamente care
să permită execuția contractului.
Limba de redactare a ofertelor este Limba Română.
Documentele redactate într-o limbă străină trebuie sa fie
însoțite de o traducere autorizată.
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Limba de redactare

5

Moneda folosita la
întocmirea ofertei

Prețul din oferta va fi exprimat in RON sau EURO. Pentru
ofertele în Euro, se va considera în evaluare cursul BNR
valabil la data ofertării.
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Condiții ale ofertei
financiare

Prețul din oferta nu poate fi ajustat pe durata de execuție a
contractului, decât în situațiile prevăzute de lege.
Oferta trebuie sa fie valabila pentru o perioada de minim 30
de zile de la data limita de depunere a ofertei. Ofertantul are
obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de
valabilitate declarată;
Achizitorul are dreptul de a solicita ofertanților, în
circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de
valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
Ofertantul va face precizări explicite cu privire la Taxa pe
valoare adăugată

7
8

Vizită pe teren la locația
de implementare
Modul de prezentare a
ofertelor

Nu se organizează
- Ofertantul va elabora propunerea tehnica ținând cont de
toate cerințele / caracteristicile tehnice prevăzute în
proiectul tehnic / caietele de sarcini;
- In acest scop, propunerea tehnica va conține specificarea
poziție cu poziție a condițiilor prevăzute in specificațiile
tehnice;
- Ofertantul poate să includă și caracteristici suplimentare,
care vor fi considerate în evaluare cu condiția respectării
caracteristicilor minime prevăzute;
4

- Completarea tuturor formularelor incluse in prezenta
documentație, respectiv formularul de oferta si declarația
privind conflictul de interese, este obligatorie;
- Ofertele vor fi datate și vor avea număr de înregistrare.
La depunere coletul trebuie sa conțină următoarele un
dosar ofertă in original, care sa includă oferta tehnicoeconomică, formularele și documentele solicitate
9

Costurile de pregătire a
ofertelor

Niciun cost suportat de operatorul economic pentru
pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate
aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic
ofertant.
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Modalități de contestare a
deciziei achizitorului de
atribuire a contractului si
de soluționare a
contestației

Orice ofertant nemulțumit de rezultatul procesului de
adjudecare are dreptul de a depune contestație către
beneficiarul privat. Termenul de așteptare in vederea
depunerii unor eventuale contestații este 3 zile
calendaristice de la transmiterea notificărilor către
ofertantul câștigător si ofertanții necâștigători. În caz contrar
contestațiile nu se vor lua in considerare. In cazul primirii
unei contestații beneficiarul va numi o comisie de
soluționare a contestației. Comisia va analiza si soluționa
contestația in termen de maxim 5 zile de la primirea
acesteia, care se va finaliza printr-un Raport de soluționare
a contestației.
Semnarea contractului cu ofertantul câștigător se va face
după expirarea celor 3 zile sau după soluționarea
contestațiilor, daca este cazul.
În situaţia în care un operator economic este nemulțumit de
modul în care s-a desfăşurat procedura competitivă, acesta
se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru
soluționarea cauzei.
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Documente solicitate din
partea ofertanților

Declarație privind evitarea conflictului de interese in
conformitate cu Art 14, Art 15, OUG 66/2011 – Model
Formular 2
Beneficiarul are dreptul să ceară actualizarea și
retransmiterea acestui document pe toată durata procedurii
de achiziții sau a execuției contractului de lucrări.
Certificat constatator sau Furnizare Informații extinse - emis
de Oficiul National al Registrului Comerțului, sau
documente echivalente pentru ofertanții din alte tari, alături
de traducerea autorizată a documentelor.
Copie Certificat de Înregistrare ORC sau document
echivalent
5

12

Cazuri de respingere a
ofertelor
(lista ne-exhaustivă)

13

Condiții specifice
contractului de furnizare

Neprezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate
Nerespectarea specificațiilor tehnice pentru echipamente
Prezentarea unei oferte incomplete (ofertarea parțială a
echipamentelor solicitate)
Depunerea ofertelor după data și ora prevăzute în prezenta
documentație, la altă adresă sau prin alte mijloace (nu se
acceptă email sau fax)
Contractul de furnizare va include cel puțin următoarele
prevederi:
- Cheltuielile de ambalare, transport sau alte cheltuieli
aferente livrării vor fi în sarcina furnizorului;
- Furnizorul va asigura asistență la instalarea și punerea în
funcțiune a echipamentelor;
- Furnizorul va realiza un instructaj de utilizare a
echipamentelor către personalul desemnat de achizitor;
- Beneficiarul poate acorda avansuri la solicitarea
furnizorului.
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4. Specificații tehnice
Nr.
crt.

Denumire echipament /
utilaj

Specificații tehnice solicitate
-

1

Mașină de rectificat
circulară

-

2

Mașină de alezat

-

3

Mașină orizontală de
rectificat plan

-

4

Mașină de alezat orificii
valve

-

distanța maximă dintre centre să fie mai mică de 2.100
mm;
distanța maximă dintre mandrinele de auto-centrare să
fie sub 2.000 mm;
greutate maximă admisă sub 350 kg;
diametrul maxim al pietrei de polizat 680 - 720 mm;
grosimile pietrelor de polizat să fie între 15 și 50mm;
viteza de rotație a capului de lucru să fie între 10 și 100
rpm;
puterea motorului polizorului să fie de minim 5 kw;
sistem de acționare hidraulic.
cursa verticală maximă a capului să nu depășească
700mm;
limitele minime și maxime ale distanței ax principal și
suprafața mesei să fie între 600 și 1400mm;
viteza de rotație a axului să fie între 50 și 800 rpm;
suprafața mesei de lucru să aibă lățimea minimă de
500 mm și lungimea de minim 1600 mm;
viteza de deplasare a capului să fie minim 800mm/1’;
diametrul frezei de tăiere să fie minim 350mmm.
masa de lucru să aibă suprafața de minim
400x1000mm;
cursa transversală de lucru să fie de minim 400mm iar
cea longitudinală minim 1100;
distanța maximă dintre centrul axului de lucru și masă
să fie 800mm;
puterea totală de minim 8 kw.
dimensiunile aproximative a mesei de lucru
350x1500mm;
unghiurile de lucru ale capului de lucru între -45° și +
55°;
vitezele de rotație ale axului de lucru să fie între 0-800
rpm;
cuplu axului 20nm;
cursa maximă a axului de lucru să fie de 200mm;
puterea motorului central minim 0,7 kW;
presiunea aerului minim 5 bar.
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-

5

Mașină de șlefuit și alezat
plan

6

Strung universal

7

Mașină automată de honuit

8

Mașină de alezat tije

9

Presă hidraulică

10

Mașină de spălat cu apă
caldă

-

suprafața aproximativă a mesei de lucru:
1500x300mm;
distanța minimă dintre masă și roată = 0,00mm;
distanța maximă dintre masă și roată = 850mm;
diametrul roatei de lucru = 400mm;
vitezele de rotație variabile = 150-1500rpm;
puterea minimă a motorului = 5 kw.
puterea motorului să fie minim 5 kw;
viteza axului să fie între 20 si 2000 RPM;
distanța dintre centre să fie peste 1400mm;
numărul vitezelor de lucru să fie minim 15.
distanțele minime și maxime de honuit să se încadreze
între 40 și 250mm;
distanțele minim și maxime dintre ax și masa de lucru
să fie între 300 și 1200mm;
viteza de rotație a axului să fie până în 250rpm;
dimensiunea mesei de lucru minim 500x1700mm;
puterea motorului hidraulic cel puțin 1,4 kw.
distanțele minime și maxime centru - bielă între 80 și
550mm;
diametrele minime și maxime ale bielei între 15 și
150mm;
viteza de rotație a axului de lucru = maxim 1400 rpm;
puterea motorului minim 1,3 kw.
capacitatea maximă de presare = 150.000 kg;
lungimea distanței dintre coloane = minim 1200mm;
lățimea distanței dintre coloane = minim 200mm;
sistem de funcționare hidraulic pe bază de ulei.
diametrul coșului să fie minim 1300mm;
înălțimea coșului aproximativ 800mm;
capacitate cuvă peste 250lt;
presiunea de spălare minim 3 bar;
temperatura de spălare minim 100°C;
separator de ulei;
să fie din oțel inoxidabil.
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Denumire Societate:
Adresa sediu social:
Date identificare: (CUI, Nr ordine Registrul Comerțului)
Date contact:

Formular 1

FORMULAR DE OFERTĂ
Nr. ____/__________________

Către: MOTO DALV S.R.L.

Stimați domni,
1.Examinând documentația pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,
reprezentanți ai ofertantului S.C. ____________(denumirea ofertantului) ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în dosarul cererii de oferta, să furnizăm bunurile
pentru realizarea proiectului „Înființare unitate de producție piese de schimb pentru autovehicule
și motoare”, pentru suma totala de ______________ RON, la care se adaugă taxa pe valoarea
adăugată în valoare de _____________ RON (cota TVA).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem execuția
contractului cât mai curând posibil după semnarea contractului.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, şi ea
va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Înțelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice alta oferta
pe care o puteți primi.

Ofertant: S.C.
Reprezentant legal:
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Formular nr. 2
Denumire operator economic
Adresa şi datele de identificare

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile 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 şi completările ulterioare

Subsemnatul ……………………………………., CNP ……………………………………………………,
reprezentant legal al SC ....................................................... (denumirea,
numele operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie având ca obiect „Furnizare de bunuri”, în cadrul proiectului
„Înființare unitate de producție piese de schimb pentru autovehicule și motoare”
organizată de S.C. MOTO DALV S.R.L., declar pe propria răspundere, 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 subscrisa S.C.
MOTO DALV S.R.L. dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie, în conformitate
cu Art. 15 din OUG 66/2011.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că MOTO DALV S.R.L. 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.
Dau prezenta declarație cunoscând dispozițiile din Codul Penal referitoare la infracțiunea
de fals în declarații.
Numele şi funcția persoanei autorizate
_________________________________________________
Semnatura / ştampilă

Data completării:
___/___/______
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