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I. INFORMATII GENERALE

1. Informatii generale cu privire la achizitor
Denumire
CUI/Număr de înmatriculare
Adresa de implementare

ACE IMPLANT LAB SRL
38129836; J35/3523/2017
Municipiul Timisoara, str. Vulturilor, nr. 30, judetul
Timis, cod postal 300150
Municipiul Timisoara, str. Vulturilor, nr. 30, judetul
Timis, cod postal 300150

Adresa de primire a ofertelor

Sabou Nicolae– Administrator, tel mobil:
0744 516 027, email: nicusabou@gmail.com

Persoana de contact

Potențialul ofertant poate intră în posesia
specificațiilor tehnice prin accesarea adresei URL:

Mijloace de comunicare pentru
procedura de atribuire:

https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/

PRECIZĂRI:
Aceasta procedura este deschisa oricarei persoane juridice, care comercializeaza in mod licit pe
piata produsele solicitate prin prezenta documentatie.
Respectarea conditiilor stipulate in specificatiile tehnice reprezinta cadrul minim obligatoriu
pe baza caruia Ofertantul va elabora oferta.
In depunerea ofertelor, ofertantii sunt obligati sa respecte instructiunile, formularele,
specificatiile tehnice si toate prevederile din prezenta documentatie.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditiile generale si
particulare care guverneaza acesta procedura de achizitie, indiferent care sunt conditiile proprii de
vanzare ale ofertantului. Ofertantii trebuie sa examineze cu grija prezentul document si sa pregateasca
oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor si specificatiilor tehnice continute in
aceasta Documentatie .
Depunerea unei oferte care nu contine toate informatiile solicitate, va duce la respingerea
ofertei. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta relativ la Specificatiile tehnice,
orice exprimare a unei astfel de rezerve va duce la respingerea imediata a ofertei, fara nici o evaluare.
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Dezvoltare activitate de laborator de tehnica dentara la ACE
IMPLANT LAB SRL

Titlul proiectului:

Nr. contractului de
6857/16.04.2021
finantare
Programul Operational Regional 2014-2020 – co-finanţatare din FEDR,
Cod apel: POR/604/2/1/Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în
domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri, Componenta 1 Program:
2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019], Axa prioritara Îmbunatățirea
competitivității, întreprinderilor mici si mijlocii.
Obiectivul general al proiectului consta in pozitionarea societatii ACE
Obiectiv general al
IMPLANT LAB SRL pe piata laboratoarelor dentare in zona jucatorilor
proiectului:
regionali importanti.
Obiectivul specific al proiectului consta in achizitionarea unui numar de
Obiective specifice 20 echipamente moderne, 2 software-uri pentru laboratorul de tehnica
ale proiectului: dentara si crearea a 5 locuri noi de munca din care unul pentru persoane
defavorizate
Rezultatele
proiectului:

Actualizare
valoare contract
Durata
contractului

Rezultatul final al proiectului este dotarea laboratorului de tehnica
dentara cu un numar de 20 echipamente moderne si 2 software-uri,
precum si crearea a 5 locuri noi de munca din care unul pentru persoane
defavorizate

NU
9 luni

2. Obiectul si elementele contractului
Tipul contractului : contract de furnizare
Obiectul contractului :

2.1.

2.2.

Obiectul contractului il constituie achizitionarea urmatoarelor produse :
Nr.
crt.
0

Denumirea echipamentelor/
dotărilor/lucrărilor/
serviciilor
1

UM
2

Cantitate
3

1

Compresor cu surub

buc

1

2

Scaner 3D

buc

1
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3

Calculator PC

buc

2

4

Masina de frezare in 5 axe
uscat

buc

1

5

Masina de frezare umed/
uscat

buc

1

6

Aspirator pentru masina de
frezare

buc

2

7

Cuptor sinterizare zirconiu

buc

1

8

Cuptor sinterizare rapida

buc

1

9

Sistem de sudura cu laser

buc

1

10

Imprimanta 3D

buc

2

11

Fierastrau modele gips

buc

1

12

Masuta vibratoare

buc

1

13

Incinta frezare

buc

1

14

Aspirator

buc

1

15

Micromotor

buc

1
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2.3.

16

Aparat de galvanizare

buc

1

17

Unitate fotopolimerizare

buc

1

18

Software modelare CAD

buc

1

19

Software modelare CAM

buc

1

Valoarea estimata a contractului :

Valoarea totală estimată : 948.341,94 lei fara TVA – echivalent a 194.435,61 Euro fara TVA.
Pretul ofertei căștigătoare rămâne ferm pe toata perioada de derulare a contractului.
Pentru aprecierea corectă a valorii estimate a aplicatilor ofertate, schimburile valutare se vor efectua la
cursul de schimb valutar BNR valabil la data publicarii anuntului – 4,9281 lei /euro. Acest curs nu va afecta
relațiile contractuale viitoare dintre beneficiar și furnizor.
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Nr.
crt.

Denumirea echipamentelor/ dotărilor/
lucrărilor/ serviciilor

0

1
Active corporale si necorporale

UM

Cant

Preţul unitar
lei(fără T.V.A)

Valoare
totală fara
TVA

2

3

4

5 (3x4)

1

Compresor cu surub

buc

1

31.541,78

31.541,78

2

Scaner 3D

buc

1

61.296,93

61.296,93

3

Calculator PC

buc

2

7.946,13

15.892,26

4

Masina de frezare in 5 axe uscat

buc

1

116.416,65

116.416,65

5

Masina de frezare umed/ uscat

buc

1

310.770,68

310.770,68

6

Aspirator pentru masina de frezare

buc

2

10.381,85

20.763,70

7

Cuptor sinterizare zirconiu

buc

1

24.077,96

24.077,96

8

Cuptor sinterizare rapida

buc

1

50.591,64

50.591,64
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9

Sistem de sudura cu laser

buc

1

49.892,85

49.892,85

10

Imprimanta 3D

buc

2

50.312,14

100.624,28

11

Fierastrau modele gips

buc

1

13.176,99

13.176,99

12

Masuta vibratoare

buc

1

2.395,81

2.395,81

13

Incinta frezare

buc

1

2.435,77

2.435,77

14

Aspirator

buc

1

5.430,53

5.430,53

15

Micromotor

buc

1

6.205,15

6.205,15

16

Aparat de galvanizare

buc

1

29.149,07

29.149,07

17

Unitate fotopolimerizare

buc

1

12.761,69

12.761,69
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18

Software modelare CAD

buc

1

43.124,67

43.124,67

19

Software modelare CAM

buc

1

51.793,53

51.793,53

Total

948.341,94

La sumele mentionate mai sus se aplică TVA.
In eventualitatea in care se vor depune oferte atat în lei cat si in euro, pentru departajarea ofertelor
d.p.d.v. al valorilor ofertate se va folosi cursul de schimb susmentionat.
Nu se accepta oferte partiale. Se va oferta intreaga cantitate de echipamente si software
cuprinse in prezenta documentatie.
Pretul ofertei castigatoare ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

Locul de livrare: Municipiul Timisoara, str. Vulturilor, nr. 30, Judet Timis
.
Sursa de finantare : Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară: 2 „Imbunatatirea competitivitatii
intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii: 2.1 „Promovarea spiritului
antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin
incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”
Procedura aplicata : Procedură competitivă conform prevederilor Ordinului Ministerului
Fondurilor Europene Nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii
sau lucrări finanţate din fonduri europene.
Condiții de participare:

2.7.1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Orice operator economic (persoană juridică, română ori străină) are dreptul de a participa,
individual sau intr-un grup de operatori, la procedura de atribuire a contractului de achiziţie privată.
A. Asociere
Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia în scopul depunerii unei oferte comune.
Ofertantul nu are dreptul, ca în cadrul aceleiaşi proceduri:
a)
să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii
din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;
b)
să depună oferta individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei
alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este
ofertant asociat.
Oferta comună trebuie să cuprindă un contract/acord de asociere (formularul nu se regaseste la
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formulare si nu este inclus; a se folosi un formular propriu de asociere) în care să se menţioneze
ca toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului.
În contractul de asociere se vor menţiona după caz următoarele:
• responabilii desemnaţi să reprezinte asocierea.
Un asociat poate să fie nominalizat ca şi Conducător (lider al asocierii);
• responsabilii pentru execuţia contractului;
• responsabilii pentru efectuarea plăţilor;
• că toţi asociaţii din Asociere vor rămâne în Asociere pe întreaga durata a contractului.
Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care participă mai mulţi operatori
economici, va semna o declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată
câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului,
înainte de data semnării contractului, aceasta fiind o condiţie necesară şi obligatorie pentru semnarea
şi îndeplinirea viitorului contract.
B. Subcontractant.
Ofertantul trebuie să completeze o Declaraţie privind partea/ părţile din contract care sunt
îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora – (formularul nu se regaseste la formulare si
nu este inclus; a se folosi un formular propriu de asociere).
Beneficiarul poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele
de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită
candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.
În cazul în care părţi din contractul de achiziţie urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi
subcontractanţi, Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie lucrari
respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi
în oferta/ofertă.
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Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta/oferta şi se vor constitui în anexe
la contractul de achiziţie. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul Beneficiarului, iar o eventuala înlocuire a
acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale si nici sa
modifice avantajele orfertei asa cum a fost aceasta acceptată de Beneficiar.
Ofertantul/candidatul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire:
a) sa depună doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea
excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauza;
b) sa depună oferta individuală/comună și sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei
alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant
asociat.”
2.7.2. Cerințe obligatorii:
✓ Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 14 si 15 din OUG nr.66/2011
Modul de îndeplinire: Prezentarea formularului: Formular 2 in original
În cazul unei asocieri sau subcontractari, fiecare asociat (inclusiv subcontractant) este obligat sa
prezinte si acest formular.

2.8.

Modalitate de plata :

ACE IMPLANT LAB SRL va apela la mecanismul Cererii de plata, in conformitate
cu prevederile OUG nr 40/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform mecanismului Cererii de plata, Beneficiarul privat va achita 20% din valoarea
eligibila a fiecarei facturi plus contravaloarea cheltuielilor neeligibile, urmand ca diferenta de 80% din
valoarea eligibila a fiecarei facturi sa fie platita in termen de maxim 5 zile lucratoare de la incasarea
efectiva de catre Beneficiarul privat a sumelor aferente cererii de plata de la Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Regional.
Se acceptă plata unui avans din valoarea contractului de achiziției.
Beneficiarul va face plata avansului daca este cazul aplicand mecanismul cererilor de plata descris mai
sus.
2.8.

Termenele aferente prezentei procedurii de achizitie:

Dată lansare procedură: 12.07.2021
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări din partea ofertanţilor: 17.07.2021
Data transmiterii răspunsului la solicitările de clarificări: 18.07.2021
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Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 20.07.2021, ora 16.
Achizitorul isi rezerva dreptul (nu si obligatia) de a solicita clarificari in procesul de evaluare a
ofertelor
Informarea privind rezultatul procedurii si semnarea contractului de furnizare pe siteul
https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ : in termen de 5 zile de la data semnarii contractului de
achizitie, se va completa anuntul pe pagina https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ cu informatii
privind castigatorul contractului.
Nota: Toate orele sunt specificate la ora Romaniei.
Solicitări de clarificări sau oferte primite după termenele limită de mai sus nu vor fi luate în
considerare. Ofertele care sunt transmise după termenul limită pentru depunere nu vor fi luate in
considerare.
Mijloace de comunicare:
- orice comunicari, solicitari, informari sau notificari trebuie sa fie transmise in scris, in limba
romana, pe adresa de e-mail nicusabou@gmail.com;
- solicitarile de clarificari in legatura cu specificatiile tehnice se vor transmite beneficiarului
prin e- mail in limba romana;
- raspunsul la solicitari se transmite prin e-mail (acestea vor fi postate si pe site-ul
https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/, daca este cazul, fara incalcarea principiilor Ordinului
1284/2016) ;
- eventualele modificari/completari aparute si raportate in specificatiile tehnice/documentatia
de atribuire, vor fi postate pe site-ul https://beneficiar.fonduri- ue.ro:8080/
O eventuala prelungire a perioadei de depunere a ofertelor, suspendare sau anulare a
procedurii va fi publicata pe site-ul: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/
2.9.

Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziție:

Pe parcursul întregului proces de achiziţie prin procedură competitivă, la adoptarea oricărei decizii, se
va tine cont de următoarele principii:
•
•
•
•

Principiul transparenței;
Principiul economicității;
Principiul eficienței;
Principiul eficacității;

Prin transparență se înțelege aducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la
aplicarea procedurii de atribuire, astfel încât operatorii economici care operează pe piaţă să poată
participa la competiţie, asigurându-se prin aceasta promovarea concurenţei. Respectarea acestui
principiu asigură premisele pentru respectarea celorlalte 3 principii.
Principiul economicității prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea
rezultatelor estimate ale unei activități, cu menționarea calității corespunzatoare acestor rezultate.
Principiului eficienței presupune asigurarea unui raport optim între resursele utilizate si
rezultate obtinute.
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Principiul eficacității vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru
fiecare activitate planificată, în sensul obținerii rezultatelor scontate. În vederea respectării principiilor
economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, beneficiarul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje
pentru realizarea scopului proiectului.
2.10.

Desemnarea ofertei castigatoare:

In vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, beneficiarul privat va alege
oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.
Atenţie! Beneficiarul privat nu are obligaţia să aleagă oferta cu preţul cel mai scăzut.
Beneficiarul are dreptul de a selecta ofertele care raspund cel mai bine cerintelor sale.
Beneficiarul isi rezerva oricand dreptul de a solicita informatii suplimentare.
Astfel, stabilirea ofertei castigatoare se va realiza prin evaluarea obiectiva a tuturor ofertelor pe baza
informatiilor tehnice, financiare si a altor informatii furnizate in ofertele prezentate.
Alegerea ofertei castigatoare se va face avand in vedere urmatorele elemente:
• Respectarea tuturor caracteristicilor tehnice minimale solicitate;
• Caracteristicile tehnice superioare sau caracteristicile tehnice suplimentare care conduc la
creșterea nivelului calitativ, tehnic sau functional al echipamentelor si software-ul pentru
tehnica dentara ofertate;
• Asumarea unor angajamente superioare în raport cu cerințele minime solicitate în
documentația de atribuire care pot aduce avantaje calitative, tehnice sau financiare;
• Perioada de garantie oferita;
• Mentenanta in perioada post-garantie;
• Timpul de interventie in caz de defectiune, erori sau disfunctionalitati ale echipamentelor si
software-ului – timpul in care intervine efectiv un angajat/ reprezentant local al ofertantului
in cazul semnalarii unor probleme in functionarea echipamentelor si software-ului care
necesita deplasare
• Timpul de interventie in caz de defectiune care nu necesita deplasarea fizica a angajatului/
reprezentantului local a ofertantului – timpul in care intervine efectiv un angajat/ reprezentant
local al ofertantului telefonic sau on - line in cazul semnalarii unor probleme in functionarea
echipamentelor care nu necesita deplasareService in perioada post-garantie;
• Pret;
• Termene de livrare;
• Orice alt element/informatie care avantajeaza beneficiarul privat in realizarea scopului
proiectului.
In oferta tehnica se vor detalia toate aceste aspecte pentru a putea fi luate in considerare in evaluare,
precum si orice alte informatii/date pe care ofertantul le considera relevante pentru a scoate in evidenta
performantele si avantajele competitive ale ofertei sale. De asemenea in oferta tehnica se va prezenta
separat pretul pentru fiecare echipament si software.
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Beneficiarul isi rezerva dreptul de a refuza toate ofertele si de a anula procedura de atribuire a
contractului de furnizare, daca aceasta decizie se ia pana la semnarea contratului/contractelor de
furnizare.
3. Modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

Limba de redactare a ofertei: Limba romana sau traducere autorizata pentru ofertele
prezentate intr-o alta limba;
Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile de la data depunerii ofertelor;
Oferta financiara se va prezenta in lei (RON) sau EUR. In cazul ofertelor prezentate in
EURO pentru echivalare in lei in procesul de evaluare se va utiliza cursul BNR valabil la
data publicarii Specificatiilor tehnice la adresa https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/
Adresa la care se depun ofertele: Municipiul Timisoara, str. Vulturilor, nr. 30,
Judet Timis
Data limita de depunere a ofertelor: 20.07.2021, ora 16.00.
Oferta se depune in plic inchis si sigilat avand urmatoarele inscrisuri/elemente:
• Denumirea si adresa completa a ofertantului
• Mentiunea: OFERTĂ pentru atribuirea contractului de furnizare de echipamente
si software, pentru proiectul cu titlul „Dezvoltare activitate de laborator de tehnica
dentara la ACE IMPLANT LAB SRL”
• Mentiunea: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 20.07.2021, ora 16.00.
Numarul de exemplare: 1 exemplar original
Modalitatea de depunere a ofertei: prin posta, curier sau personal la adresa mentionata
Modalitati de comunicare: e-mail, telefon, posta, curier, si pe site-ul
https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/

3.10. Vizionare locatie: Nu este cazul.
3.11. Informatii si documente ce trebuie incluse in documentatia de ofertare:
Documentatia de ofertare trebuie sa includa intr-un singur exemplar
documente:

urmatoarele

a) Certificatul Constatator de la Registrul Comertului (pentru persoanele juridice romane), în
original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, stampila
ofertantului si semnatura reprezentantului legal/ imputernicit. Informatiile cuprinse in
certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale si valabile la data limita de depunere a
ofertelor.
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Din document trebuie să reiasă faptul că ofertantul are in codul CAEN înregistrată activitatea ce
urmeză a fi realizată prin contractul de furnizare. Certificatul constatator va fi utilizat şi pentru a
dovedi respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.
Persoana cu functie de decizie din cadrul ACE IMPLANT LAB SRL in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de achizitie echipamente si software pentru tehnica dentara este Sabou
Nicolae, administrator al societatii.
Certificatul depus poate avea o vechime de maxim 6 luni de la data emiterii.
Pentru persoanele juridice straine se vor prezenta documente edificatoare care să dovedească o
formă de înregistrare ca persoană juridică sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. Din
document trebuie să reiasă faptul că ofertantul are înregistrată activitatea ce urmează a fi realizată prin
contractul de furnizare.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu există
prevederi legale referitoare la certificatul constatator se acceptă orice alt document doveditor din care
sa reiasa domeniile de activitate necesare si forma legala de inregistrare.
Documentele pot avea o vechime de maxim 6 luni de la data emiterii, se vor prezenta in copie cu
mentiunea „conform cu originalul”, la care se va adauga traducerea „autorizata” a acestora in limba
romana .
b) Documentele din Sectiunea III. Formulare, completate corespunzator
c) Propunerea tehnica din care trebuie să rezulte minim, conformitatea cu Secţiunea II.
Specificaţii tehnice minimale pentru echipamentele si software–ul ce urmează a fi
achiziţionate precum şi avantajele tehnice/ suplimentare ale produselor ofertate faţă de cele
solicitate prin prezenta documentaţie de achiziţie.
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel incat să respecte cerinţele minimale din specificatiile tehnice
si va cuprinde descrierea detaliata a echipamentelor si software-ului, alte informatii considerate
semnificative in vederea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice.
Cerintele impuse in Sectiunea II Specificatii tehnice sunt cerinte minime.
Nu se impune un anumit model al propunerii tehnice. Propunerea tehnica va menționa si pretul separat
pe fiecare echipament si software.
Pe linga detaliile tehnice Propunerea tehnica va mai prezenta informatii detaliate asupa urmatoarelor
aspecte:
• Caracteristicile tehnice superioare sau caracteristicile tehnice suplimentare care conduc la
creșterea nivelului calitativ, tehnic sau functional al echipamentelor si software-ului
ofertate;
• Asumarea unor angajamente superioare în raport cu cerințele minime solicitate în
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•
•
•

•

•
•
•

documentația de atribuire care pot aduce avantaje calitative, tehnice sau financiare;
Perioada de garantie oferita;
Mentenanta in perioada post-garantie;
Timpul de interventie in caz de defectiune, erori sau disfunctionalitati ale echipamentelor si
software-ului – timpul in care intervine efectiv un angajat/ reprezentant local al ofertantului
in cazul semnalarii unor probleme in functionarea echipamentelor si software-ului care
necesita deplasare
Timpul de interventie in caz de defectiune care nu necesita deplasarea fizica a angajatului/
reprezentantului local a ofertantului – timpul in care intervine efectiv un angajat/ reprezentant
local al ofertantului telefonic sau on - line in cazul semnalarii unor probleme in functionarea
echipamentelor care nu necesita deplasare
Pret;
Termene de livrare;
Orice alt element/informatie care avantajeaza beneficiarul privat in realizarea scopului
proiectului.

Ofertantii au obligativitatea ca pentru echipamentele si software-ul ofertate tot in cadrul
ofertei tehnice sa evidentieze separat costurile cu punerea in functiune si instruirea personalului
si alte servicii auxiliare. In situatia in care aceste servicii sunt oferite gratuit acestea se vor
detalia in cadrul ofertei tehnice cu mentiunea cost 0 (zero) lei.
IMPORTANT: Ofertantul a carui oferta tehnica nu se incadreaza in cerintele tehnice minime
din Specificatiile tehnice va fi descalificat. Toate cerintele tehice mentionate in prezenta
documentatie sunt minimale. Sunt acceptate oferte superioare din punct de vedere tehnic
fata de cerintele miniale din Specificatiile tehnice. In departajarea ofertelor se va tine cont
inclusiv de caracteristicile tehnice superioare relevante fata de cerintele minime.
4. Căi de atac
Conform pct.4.3. din Ordinul MFE nr. 1284/2016
5. Alte clauze
Prin depunerea ofertei, ofertantul câştigător îşi asumă:
• faptul că va trebui să furnizeze orice informaţii sau documente suplimentare solicitate
de ADR Vest sau AMPOR în cadrul procesului de verificare a dosarelor de achiziţie, a
cererilor de rambursare/plată sau a misiunilor de audit
• faptul că Beneficiarul privat utilizeaza pentru decontare mecanismul cererilor de plată,
în conformitate cu Prevederile contratului de finanţare iar operatorul economic
câştigător se obligă să furnizeze documentele necesare în acest sens şi să accepte
termenele de plată aferente acestei proceduri de decontare.
• Respectarea conditiilor stipulate in Specificatiile tehnice reprezinta cadrul minim
obligatoriu pe baza caruia Ofertantul va elabora oferta.
• Lipsa propunerii tehnice sau a propunerii financiare sau completarea lor
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incompleta/incorecta va conduce la respingerea ofertantului. De asemenea, beneficiarul
privat va stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare,
necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru
transmiterea clarificărilor.
• În cazul în care ofertanţii nu transmit în perioada precizată de beneficiarul privat
clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicaţiile prezentate de
ofertant nu sunt concludente, oferta se va considera neconformă şi va fi respinsa.
Poate fi exclus din procedura de atribuire a contractului de furnizare, respectiv nu este eligibil, orice
ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii:
a) este in stare de faliment ori lichidare judiciara, afacerile ii sunt administrate de un judecator sindic
sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui angajament cu creditorii sau
este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute la litera a);
c) a fost condamnat in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala;
d) prezinta informatii false;
Ofertantul trebuie sa prezinte odata cu oferta tehnica si financiara, documentele solicitate, iar
documentele intocmite de catre ofertant sa respecte formularele anexate prezentei documentatii. Oferta
va avea un caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o alcatuieste, ea
constituind baza semnarii contractului cu ofertantul castigator.
In cazul in care beneficiarul privat nu poate incheia contractul cu ofertantul castigator, datorita faptului
ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa
contractul, atunci acesta are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in
care aceasta exista si este acceptabila pentru beneficiarul privat. In caz contrar, se anuleaza aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare.
Benficiarul privat are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului/contractelor de furnizare,
din orice motiv si in orice moment al derularii procedurii fara a fi necesara justificarea deciziei luate,
daca aceasta decizie se ia pana la semnarea contratului/contractelor de furnizare.
Beneficiarul privat poate sa aduca modificari printr-un amendament asupra documentatiei din initiativa
proprie sau ca urmare a unui raspuns la o solicitare a unui potential ofertant. Amendamentul va fi
notificat prin prin publicare pe siteul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/.
NOTA : specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate
intodeauna ca având menţiunea de « sau echivalent ».
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II. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE

1. Compresor cu surub
Cerinte tehnice:
-

presiune maxima de lucru 8 bar

-

nivel zgomot sub 65 db

-

debit de aer la 8 bar, 0,45 m³/min

2. Scaner 3D
Cerinte tehnice:
-

acuratete: max 7 μ pm

-

viteza scanare: 12 sec/ arcada

-

scanare color

-

sistem deschis

-

scanare amprenta dubla automata

-

scanare articulatoare

3. Calculator PC
Date tehnice:
-

monitor minim 22 inch

-

mouse si tastatura incluse

-

procesor minim i7

-

minim 16 GB memorie RAM

-

placa video dedicata cu minim 6 GB memorie
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-

inclus licenta sistem de operare windows sau echivalent

4. Masina de frezat in 5 axe uscat
Cerinte tehnice:
-

5 axe simultane de procesare, cu procesare integrata uscata

-

viteza de operare: Axele X, Z si Y de la 6 la 1800 mm/min

-

Viteza cap frezare: de la 6000 la 30.000 rpm

-

Unghi de miscare: A:+/- 360 grade, B: +/- 30 grade

-

Numar de freze: 15

-

Tip frezare uscata

5. Masina de frezare umed/uscat
Cerinte tehnice:
-

5 axe de prelucrare simultana

-

procesare integrata umeda si uscata

-

PC cu touchscreen integrat

-

schimbator automat cu 20 de freze

-

unghi axe de procesar: axa A pana la aprox. 30°, axa B pana la aprox 25°

-

unghi rotatie axa A 360°/ Axa B 130°

6. Aspirator pentru masina de frezare
Cerinte tehnice:
-

optimizat pentru sisteme de frezare

-

aspiratie uniforma

-

nivel zgomot: max 65 db

-

volum maxim: 3985 l/min
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7. Cuptor de sinterizare zirconiu
Cerinte tehnice:
-

9 programe individuale cu 4 pasi fiecare

-

temperatura maxima 1650 °C

-

Putere maxima 1500 W

8. Cuptor sinterizare rapida
Cerinte tehnice:
-

temperatura maxima: 1530 grade C

-

Capacitate: pana la 2 tavite

-

functie sinterizare rapida

9. Sistem de sudura cu laser
Cerinte tehnice:
-

Numar programe 100

-

microscop cu magnificatie 10X

-

cu touchscreen

10. Imprimanta 3D
Cerinte tehnice:
-

utilizeaza orice tip de rasina

-

Marime pixel X,Y - 62 μm

-

rezolutia Z: variabila cu 1 μm

-

fisiere suportate: STL, SCL, STM

-

software inclus
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11. Fierastrau modele gips
Cerinte tehnice:
-

sistem de taiere cu ghidaj laser

-

sistem de protectie cu senzori

-

lama de taiere diamantata

-

grosime taietura: 0,3 mm

12. Masuta vibratoare
Cerinte tehnice:
- doua frecvente de vibrare
- patru niveluri de intensitate
- protectie pentru evitarea transmiterii vibratiilor catre masa de lucru

13. Incinta frezare
Cerinte tehnice:
-

iluminare interna cu 2400 Lux

-

volum incinta de lucru: 17 l

14. Aspirator
Cerinte tehnice:
-

nivel de zgomot scazut sub 65 db

-

eficienta: 55l/ sec

15. Micromotor
Cerinte tehnice:
-

Viteza rotatie: 1000- 40.000 rpm
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

-

Cuplu: 6 – 7,5 Ncm

-

actionare la genunchi

16. Aparat galvanizare
Cerinte tehnice:
-

display cu ecran LCD

-

temperatura de functionare a baii 65°C

-

piese de galvanizare: 1-9 pe proces

17. Unitate fotopolimerizare
Cerinte tehnice:
-

lungime de unda luminoasa 280-580 nm

-

putere 250w

-

frecventa flash: 10 flashuri / s

18. Software modelare CAD
Permite crearea de:
-

coroane

-

punti

-

inlay, onlay, fatete

-

structuri bazate pe wax-up

-

structuri telescopate

Module optionale incluse:
-

modul implanturi

-

modul librarie ant

-

modul model creator

-

modul scheletate
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-

modul bare pe implant

19. Software CAM
Permite urmatoarele:
-

strategii de frezare in 5 axe pentru soft-metal, zirconiu, pmma, ceara , PEEK, enamic, ghips

-

strategii de frezare pentru disilicat de litiu

-

crearea automata / manuala a pinilor de suport

-

crearea automata si detectarea marginilor de preparare

-

managementul automat al frezarii in 5 axe

-

managementul automat al frezarii modelelor si muscaturilor

-

Managementul automat al frezarii barelor

-

modul multimasina pentru a doua masina de frezare

-

Modul STL Reducer pentru optimizarea fisierelor si reducerea timpilor de lucru

-

Strategii frezare metal

NOTA : specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de
fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu
usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau
a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate intodeauna ca având menţiunea de « sau
echivalent».

Cerintele tehnice mentionate mai sus sunt minimale, sunt acceptate echipamente cu caracteristici
tehnice superioare. In cazul cerintele tehnice fixe enumerate mai sus, acestea nu sunt limitative
fiind considerate minimale, se accepta echipamente cu caracteristici tehnice superioare.
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III.FORMULARE

Capitolul contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea
ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare
examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat la procedura de atribuire a
contractului de achizitie are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestui capitol,
completate in mod corespunzator si semnate de catre persoanele autorizate.
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Formularul 1
ANTET OFERTANT
Inregistrat la Beneficiarul privat cu nr.

/

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: ACE IMPLANT LAB SRL
Municipiul Timisoara, România, Str. Vulturilor, nr. 30, judetul Timis
Ca urmare a anunţului publicat pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ privind
aplicarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, conform Ordinului
Ministerului Fondurilor Europene Nr. 1284/2016 din 8 august 2016, noi .....................
(denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul va fi sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) oferta in original;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................
Cu stimă,
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
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ANTET OFERTANT

Formularul 2

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
.................................................., referitor la procedura ................................................., declar pe
propria 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 ACE IMPLANT
LAB 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 ACE IMPLANT LAB 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.

...............................
(numele şi funcţia persoanei autorizate)
...........................................
(semnătura persoanei autorizate)
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Formularul nr. 3
ANTET OFERTANT

FORMULAR DE OFERTA
Catre: ACE IMPLANT LAB SRL
Municipiul Timisoara, România, Str. Vulturilor, nr. 30, , judetul Timis
Domnilor/Doamnelor,
1.Examinand Specificatiile tehnice pentru furnizarea de echipamente si software pentru tehnica
dentara, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ........................................... , ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
echipamentele si software-ul prezentate in oferta, pentru suma de
...................... (suma in litere si cifre, precum si moneda ofertei), la care se adauga taxa pe valoarea
adaugata in valoare de …………………..(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 zile de la data depunerii,
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3. Pana la incheierea si semnarea contractului de furnizare aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.
4. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.

Data completarii ……/……/……(ziua/luna/anul)
.........................................(semnatura),
in calitate de ...................................., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in
numele............................(denumirea/numele operatorului economic)
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