SC MITPAN RUBBER SRL-D
Referitor la proiectul cu titlul: „CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI
MITPAN RUBBER SRL-D SI CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA” cod smis 133047,
finantat prin Contractul de finantare nr. 6381/22.12.2020

SPECIFICATII TEHNICE
pentru contractul ACHIZITIE ECHIPAMENTE
Nr. lot

LOT 3

Denumire echipament

Cantitate

Sistem de supraveghere video

1 buc.

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

I.

INFORMATII GENERALE

a) Societatea contractanta:
Denumire: SC MITPAN RUBBER SRL-D
CUI: 37896520
Nr. la Reg. Com.: J28/883/2017
Adresa: Izbiceni, România, Str. Podului nr. 23, Comuna Izbiceni, Sat Izbiceni, judeţul
Olt, cod poştal 237230, România
Telef. 0757290290 /0735175896
Adresa de e-mail: office@pavajcauciuc.ro
Persoana de contact: Alina Alexandrina Pana
b) Sursa de finantare:
Programul Operational Regional 2014-2020
Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritate de investiţie 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Titlul proiectului: „CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI MITPAN RUBBER SRL-D SI
CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA” cod smis 133047

c) Obiectivele proiectului
Obiectivul general al societatii este de a asigura o crestere sustenabila prin oferirea
unor produse de calitate, in scopul satisfacerii cerintelor clientilor si implicit
cresterii vanzarilor (cifrei de afaceri) si pozitionarii cat mai bune pe piata.
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il constituie îmbunatatirea competitivitatii si
consolidarea pozitiei pe piata a întreprinderii MITPAN RUBBER S.R.L., prin
intermediul dotarii spatiului de productie cu echipamente noi si performante.
Obiectivul proiectului se subscrie astfel obiectivului Axei prioritare 2 – Imbunatatirea
competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, care vizeaza “consolidarea pozitiei
pe piata a întreprinderilor mici si mijlocii în domeniile competitive identificate în
Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare”. De
asemenea, obiectivul prezentului proiect este in linie cu obiectivul Prioritatii de
investitii 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea
exploatarii economice a ideilor noi si prin încurajarea crearii de noi întreprinderi,
inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1.A Microîntreprinderi, care consta in
consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor în domenii competitive identificate în
Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala.
Implementarea proiectului va conduce la dezvoltarea firmei si la consolidarea
pozitiei sale pe piata in unul din domeniile cu mare potential de dezvoltare - 2219
Fabricarea altor produse din cauciuc.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea capacitatii de productie a MITPAN RUBBER prin achizitionarea de
echipamente noi, performante.
2. Diversificarea portofoliului de produse oferite de MITAPN RUBBER
3. Certificarea produselor realizate de MITPAN RUBBER conform Standardului
European SR NE 117
d) Procedura aplicata
Procedura competitiva, in conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind
aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri
europene.
Pe parcursul intregului proces de achizitie prin procedura competitiva, la adoptarea
oricarei decizii, se vor avea in vedere urmatoarele principii:
- principiul transparentei;
- principiul economicitatii;
- principiul eficientei;
- principiul eficacitatii.
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

a) Descriere:
Denumire contract: Achizitie echipamente, pe loturi, respectiv:

Nr. lot

LOT 3

Denumire echipament

cod CPV

Sistem de supraveghere
video

Cantitate

35125300-2

1 buc.

b) Tipul si durata contractului si locul de livrare:
Tipul contractului: furnizare.
Durata contractului – pana la stingerea obligatiilor dintre parti, dar nu mai mult de
30.08.2021.
Locul de livrare: Municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 83B, Corp C5,
judetul Olt (locatia de implementare a proiectului)
c) Perioada de garantie acordata echipamentelor :
Conform legislatiei in vigoare, in functie de specificatiile tehnice ale fiecărui produs.
Echipamentele vor fi insotite de toate documentele prevazute de legislatia in
vigoare: certificate de garantie, documente privind originea etc.
d) Valoarea estimata:
Nr. lot

LOT 3

Denumire
echipament

Sistem de
supraveghere video

cantitate

1 buc.

TOTAL fara TVA (lei)

Pret unitar
fara TVA
-lei-

2500

valoarea
totala
estimata fara
TVA
-lei2500
2500

Valoarea totala estimata (LOT 3) = 2500 lei
e) Conditii de plata:
Plata se va face prin Ordin de Plata în contul furnizorului, cont bancar care va fi
precizat pe factură. Plata se face pe baza urmatoarelor documente:
• Contract
• Factura
Plata se face in maxim 30 zile de la data facturarii.
Preţurile mentionate în ofertă sunt ferme şi nu vor face obiectul nici unei revizuiri.
Termenul maxim de livrare a echipamentelor este de 45 de zile de la semnarea
contractului.
f) Specificatii tehnice:
Echipamentele ofertate trebuie sa contina minim urmatoarele specificatii:

Nr. lot

Lot 3

denumire echipament

Specificatii tehnice minime

Sistem de supraveghere video

-8 camere
-1 DVR 8 canale
-8 Alimentator 12V 2A cu fir
-8 Doza legatura profesionala 110x110
mm pentru montaj camere supraveghere
IP65
-3 Cablu UTP CAT5E CUPRU 0.45mm cu
alimentare de 1mm rola 100m
-8 Set video balun pasiv
-8 Mufe alimentare camera TATA

Oricare dintre cerintele de mai sus referitoare la tehnologiile folosite, va fi interpretata cu
specificatia sau echivalent. Specificatiile solicitate sunt specificatii tehnice minimale.

În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii,
solicitantul/beneficiarul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru
realizarea scopului proiectului, asa cum este precizat in Ordin 1284/2016.
Beneficiarul privat/Achizitorul va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate
cerintele publicate si va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje
fata de acestea, la un raport calitate /pret competitiv.
Alegerea ofertei câștigătoare se va justifica prin elaborarea unei note justificative în care
se vor prezenta avantajele care o vor motiva.
Beneficiarul are dreptul de a verifica până la adjudecare veridicitatea celor declarate de
către ofertant. Neconcordanțele între cele declarate și existentul în fapt sau de drept va
duce la descalificarea ofertantului. Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza în perioada
de valabilitate a ofertelor.

III.

INSTRUCTIUNI PRIVIND MODALITATEA DE PREZENTARE SI DEPUNERE A
OFERTELOR

LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI: limba română, sunt admise şi oferte în alte limbi,
însotite de traducere în limba română.
MONEDA FOLOSITĂ LA INTOCMIREA OFERTEI: EURO/ RON
Pentru stabilirea preţului cel mai scăzut la momentul deschiderii ofertelor,moneda
de referinta va fi Ron. In acest sens, pentru ofertanţii înregistraţi în altă ţară,
conversia din Euro în Ron se va face la cursul BNR valabil la data de 11.06.2021 (data
intocmirii documentatiei),respectiv 4,9202 Lei/Euro.
MODUL DE PREZENTARE: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original,
semnat și ștampilat de către reprezentantul legal din partea ofertantului.

PERIOADA DE VALABILITATE a ofertelor trebuie să fie de minim 30 de zile de la data
ofertei. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decât cea prevazuta mai
sus va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare.
TERMENELE AFERENTE PROCEDURII COMPETITIVE
- Data lansarii procedurii de achizitie: 25.06.2021
- Data limita de depunere a ofertelor: 02.07.2021, ora 14.00, in Municipiul
Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 83B, Corp C5, judetul Olt .
- Data si locul deschiderii ofertelor: 02.07.2021, ora 16.00, Municipiul Caracal,
Str. Vasile Alecsandri, nr. 83B, Corp C5, judetul Olt
- Data limita de primire clarificari din partea operatorilor economici: 29.06.2021,
ora 16.00;
- Data limita de raspuns la clarificari:30.07.2020, ora 16.00;
- Data comunicare rezultat evaluare oferte in maxim 5 zile calendaristice de la
intocmirea notei justificative de atribuire.

Oferta/ofertele vor fi depuse personal sau trimise prin posta/ curier intr-un plic
sigilat la urmatoarea adresa: Municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 83B,
Corp C5, judetul Olt – nu se deschid pana la data de 02.07.2021 ora 16:00
Ofertantul va include în oferta sa - tabelul din Anexa 1, completat cu preţurile
corespunzatoare ofertei sale, precum şi cu termenele de realizare pe care şi le
asumă.
Ofertantul va transmite o oferta tehnică în care va menţiona producătorul, marca
şi tipul echipamentelor ofertate şi va preciza specificaţiile detailate ale fiecarui
echipament/produs. - Anexa 2
Ofertele care nu respecta specificațiile tehnice minim solicitate va fi respinsa ca
neconforma.
De asemenea, ofertantul va oferi informaţii despre următoarele aspecte:
1. Transport
2. Instalare/Punere în fucţiune
3. Detalii garanţie (perioada)
4. Termene de livrare şi plată
In plus, ofertantul/ofertanţii vor prezenta următoarele documente pentru
demonstrarea situației personale:
1. Declaratie pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor referitoare la
conflictul de interese- Anexa 3.
2. Certificat de inregistrare la Registrul Comertului – copie conform cu originalul
certificata de ofertant.(pentru persone juridice romane).

3. Certificat constatator (persoane juridice romane) sau document echivalent
(persoane juridice straine) - original/copie conform cu originalul – certificata de
ofertant/ furnizat on-line din care sa rezulte ca ofertantul are domeniul principal
sau secundar de activitate care corespunde prezentei achizitii, valabil la data
deschiderii ofertelor.
4. Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca produsele ce vor fi furnizate
sunt noi, nefolosite si fara probleme functionale sau estetice.
Oferta va fi transmisa cu Scrisoare de inaintare – Anexa 4
ALTE INFORMAȚII RELEVANTE
Ofertele transmise vor fi valabile cel puțin 30 de zile calendaristice de la data depunerii.
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 câştigatorul contractului.
Orice ofertă primită de către beneficiar dupa termenul limită de depunere a
ofertelor sau la o alta adresă decât cea indicată mai sus, indiferent de motivul
întarzierii ori al livrării la o alta adresă, nu va fi evaluată de beneficiar, aceasta
urmând a fi returnată nedeschisă;
În perioada de evaluare a ofertelor, beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita
clarificări de la ofertanți, cu privire la oferta depusă. Termenul de răspuns la
clarificări este de 48 de ore, în caz contrar oferta poate fi declarată respinsă.
Prin transmiterea ofertei, ofertantul câștigător își dă acordul de a oferi asistență
beneficiarului pentru finalizarea în bune condiții a proiectului în cadrul căruia se
face achiziția.
Prin transmiterea ofertei, ofertantul câștigător își dă acordul ca în contractul de
furnizare să se includă o prevedere prin care își asumă obligația de a asigura
disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect (echipamentele
furnizate în acest proiect și a documentelor aferente) cu ocazia misiunilor de control
desfășurate de AM/OI POR sau de alte structuri cu competențe în controlul și
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice
naționale aferente acestora.

ANEXA 1

Titlul proiectului: „CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI MITPAN RUBBER SRL SI

CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA” cod smis 133047

Oferta financiară
pentru contractul de ACHIZITIE ECHIPAMENTE
LOT 3
N Denumire produs
r.
cr
t.
1.
2.
3.

U.M

Cantitate

Pret
unitar
Lei/Euro
fara TVA

Valoare
totala
Lei/euro
fara TVA

TOTAL

Data:

Operator economic,
..........................

ANEXA 2

Oferta tehnica
Catre: SC MITPAN RUBBER SRL
Adresa: Izbiceni, România, Str. Podului nr. 23, Comuna Izbiceni, Sat Izbiceni, judeţul
Olt, cod poştal 237230, România; Telef. 0757290290; Adresa de e-mail:
office@pavajcauciuc.ro ;
Domnilor,
1.Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatul
__________________________,
in
calitate
de____________________(administrator/Reprezentant
legal/imputernicit)
al
ofertantului__________________________________, ne oferim ca, in conformitate
cu prevederie si cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa livram
produsul/produsele, aferente LOT 3 dupa cum urmeaza:
Denumire
echipament/produs

Caracteristici tehnice ale echipamentului ofertat

2.Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
furnizam produsele in conformitate cu cerintele contractuale si durata de timp
stabilita.
3.Ne angajam sa mentinem acesta oferta valabila pe o perioada de ______zile, iar
aceasta va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadeide valabilitate.
4. Garanția oferita pentru produsele ce fac obiectul achiziției este de _____________
luni.
Data:

ANEXA 3

OFERTANT
.......................................................................

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul......................................, în calitate de reprezentant legal
al..............................................................., declar pe propria răspundere, sub
sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei
de fals în acte publice, așa cum este prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286 / 2009 privind
Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că ofertantul și angajații acestuia nu
sunt în conflict de interese, conform prevederilor art.13 și 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ
nr. 66 din 29 iunie 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, în cadrul procedurii de achiziție în vederea implementării
proiectului ”CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI MITPAN RUBBER SRL-D SI
CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA” cod smis 133047

Data
Semnătura și ștampila

ANEXA 4

Ofertant,
________________________

Scrisoare de inaintare

Catre: SC MITPAN RUBBER SRL
Adresa: Izbiceni, România, Str. Podului nr. 23, Comuna Izbiceni, Sat Izbiceni, judeţul
Olt, cod poştal 237230, România; Telef. 0757290290; Adresa de e-mail:
office@pavajcauciuc.ro ;
In urma anuntului de participare publicat pe www.fonduri-ue.ro , din data
de _____________, privind aplicarea procedurii de achizitie competitiva, noi
____________________________, va transmitem alaturat oferta noastra pentru
atribuirea contractului Achizitie echipamente, LOT 3, organizata in data de
______________.
Speram ca oferta noastra corespunde cerintelor Dvs.

Va multumim,

Data:

Ofertant,

