Nr. 14 / 21.07.2021

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI
CONDIȚII DE PREZENTARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE
ACHIZIȚIE
FURNIZARE UTILAJE TEHNOLOGICE

1. Date de contact Beneficiar
Denumire: IDC TEAM SRL
Adresa sediu social: Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 133, bl. T2B, sc2, ap. 40
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului:
J40/8670/2021

CUI: 38619064

Persoana de contact: CHIRCA DIANA-MARIA - Reprezentant legal
E-mail: office@idc-team.ro
2. Sursa de finanțare:
Sursele de finanțare ale
contractului ce urmează a fi
atribuit:
- Fonduri nerambursabile;
- Surse proprii.

Telefon: 0721035905

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa Prioritară 2: Îmbunatațirea competitivitații întreprinderilor mici si
mijlocii
Prioritatea de investitii 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
Titlu proiect: Creşterea competitivităţii societăţii IDC TEAM SRL prin
achiziția de utilaje

ID / Cod MySMIS: 133909
Nr. contract de finanțare: 6241/09.11.2020
Valoare estimată contract (fără TVA):Achizitia de utilaje tehnologice buldoexcavator: Model 1
- 359.228,52 fara TVA / Model 2 - 368.731,92 fara TVA / TOTAL 727.960,44 lei fara TVA
Nota!! Ofertele depuse exclusiv in euro vor fi evaluate la cursul BNR din ziua publicarii
procedurii pe site-ul www.beneficiari.fonduri-ue.ro. In cazul ofertelor intocmite atat in lei cat
si in euro, se va lua in considerare in vederea evaluarii valoarea ofertata in lei.

3. Procedura aplicată
Procedura competitivă, în conformitate cu Ordinul MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea
procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor
de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.
Cai de atac: Operatorii economici nemultumiti de modul in care s-a desfasurat procedura
competitiva se pot adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea litigiului.
4. Obiectul contractului
4.1 Prezentare
Denumire contract:
Durata contractului
Locul de livrare:
Termenul de livrare:
Modalitati de plata

Contract de furnizare UTILAJE
Durata contractului este de 2 luni de la semnarea acestuia.
Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 133, bl. T2B, sc2, ap. 40
Termenul de livrare al echipamentelor este de maxim 2 luni de la
semnarea contractului.
Plata se va efectua, dupa cum urmeaza:
-20% la semnarea contractului de achizitie;
-80% din valoarea contractului dupa livrarea si punerea in functiune a
echipamentului. Plata se va efectua prin intermediul mecanismului
decontarii cererilor de plata asa cum este reglementat de OUG 40/2015 si
OUG 41/2016. Termenul de plata al facturii va fi de maxim 60 de zile de
la data depunerii dosarului cererii de plata de catre achizitor la OI ADR.
Plata se va efectua exclusiv prin transfer bancar.
Furnizorul va emite factura fiscala cu mentionarea obligatoriu a
denumirii echipamentelor, modelului si marcii acestora, precum si a
numarului si datei contractului in baza caruia se emite factura

Evaluarea ofertelor va fi realizata de reprezentantul legal al societatii in persoana d-nei Chirca
Diana Maria
4.2 Obiectul contractului
Se vor achiziționa in doua loturi urmatoarele utilaje:
LOT 1
Nr.
Denumire
Unitate de masura Cantitate
crt
echipament
1
Buldoexcavator
BUC
1
Model 1
2
Buldoexcavator
BUC
1
Model 2
TOTAL

PRET FARA TVA
359.228,52
368.731,92
727.960,44

5. Echipamente supuse procedurii de licitatie
LOT 1
Denumire echipament
Caracteristici tehnice
Buldoexcavator Model 1
-conform caiet sarcini atasat
Buldoexcavator Model 2
-conform caiet sarcini atasat

Toate cerințele prezentate sunt minimale și obligatorii. Specificatiile tehnice sau posibilele mențiuni
care indica sau fac referire la o anumita origine, sursa, denumire, productie, cerință sau
dimensiune, un procedeu special, o marca de fabrică sau de comert, un brevet de inventie, o licența
de fabricație, etc. sunt menționate numai pentru identificarea cu ușurința a tipului de produs și nu
au ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau anumitor produse. Acesțe
specificații se ințerpretează sau vor fi considerate ca avand mentiunea “sau echivalent”.
Vor fi luate in considerare toate ofertele care, prin propunerea tehnica, indeplinesc cerintele tehnice
solicitate; ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in prezenta documentatie vor fi
considerate neconforme.
Toate produsele vor fi noi, neexploatate pana la momentul darii lor in folosinta.
Punerea in functiune intra in sarcina furnizorului. Se vor testa toate functiunile aparatelor si toate
caracteristicile cerute de beneficiar la locul de livrare.
Instruirea personalului societatii contractante in vederea utilizarii in conditii optime a echipamentelor
este responsabilitatea furnizorului si se va realiza la locul de livrare.
Garanția solicitata: minim 12 luni de la punerea în funcțiune. Asigurarea pieselor de schimb si a
service-ului pe perioada de garantie
Termen de interventie in caz de defectiune: maxim 5 zile lucratoare de la notificarea de catre achizitor
a defectiunii
Conformitatea cu standardele relevante: Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale si se admite
introducerea pe piata si punerea in functiune de utilaje, instalatii si echipamente tehnologice daca
acestea poarta marcajul european de conformitate CE, aplicat de producator, semnificand
conformitatea produsului cu cerintele aplicabile cuprinse in directivele Uniunii Europene si sunt
insotite de declaratia de conformitate CE. Marcajele de conformitate CE vor fi vizibile, lizibile si
durabile, aplicate direct pe utilaj sau pe o placa de timbru fixata pe acesta. Placa de timbru trebuie sa
fie astfel proiectata incat sa nu poata fi refolosita. Este interzisa aplicarea unor marcaje asemanatoare
cu marcajele CE care pot fi confundate cu aceste marcaje de conformitate. Orice alt marcaj poate fi
aplicat pe utilaj sau pe placa de timbru, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor CE sa nu
fie reduse.
Documente de livrare:
a. Factura fiscala;
b. Certificat / declarație de conformitate;
c. Certificat de garanție;
d. Carte tehnică (manual).
Verificarea produselor furnizate se va face cantitativ și calitativ.
Controlul calitativ va consta în verificarea certificatului / declarației de conformitate. Controlul
cantitativ va consta în numărarea produselor livrate.

La livrare se vor semna de către părți:
a. Procesul verbal de predare - primire (recepție cantitativă și calitativă);
b. Procesul verbal de punere în funcțiune.
Ambalare și transport:
Ambalarea se va face conform instrucțiunilor de ambalare ale produselor, astfel încât acesta să fie
protejate la transport conform normelor europene in materie
6. Modul de prezentare a ofertei
Limba de redactare
a ofertei
Documente
solicitate

Limba română. Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducerea
autorizată în limba română.
1. Oferta, conform instructiunilor din acest capitol.
2. Documente de calificare:
Persoane juridice romane:
a.Scrisoarea de inaintare
a1.Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (anexa 1) 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 (conflictul de interese).
a2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
Forma de prezentare: in original
b.1 Certificatul de inregistrare in Registrul comertului al societatii
b.2 Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului
Comerțului, eliberat in conformitate cu legea nr. 26/1990 privind Registrul
Comertului (sau echivalent pentru furnizorii externi) din care sa rezulte
informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor privind:
• structura actionariatului/asociatilor
• obiectul de activitate al ofertantului
• faptul ca operatorul economic are autorizate codurile CAEN
corespunzatoare obiectului contractului (in termen de valabilitate).
Se accepta certificate eliberate electronic.
Forma de prezentare: in copie certificata conform cu originalul de catre
ofertant.
Persoane juridice/fizice straine
a.Scrisoarea de inaintare

a1.Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (anexa 1) 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 (conflictul de interese).
a2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
Forma de prezentare: in original
b. Documente care dovedesc o formă de
înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional din
țara de origine a ofertantului, din care sa rezulte informatii reale/actuale la
data limita de depunere a ofertelor privind:
• structura actionariatului/asociatilor
• obiectul de activitate al ofertantului
• faptul ca obiectul contractului are corespondenta in obiectul de activitate al
operatorului economic
Forma de prezentare: in copie certificata conform cu originalul de catre
ofertant.

Modul de
prezentare a
propunerii tehnice

Structura actionariatului IDC TEAM SRL este:
- CHIRCA DIANA-MARIA - asociat unic si administrator - cota de
participare 100%
Nota:
Ofertele care nu vor fi insotite de toate documentele de calificare
solicitate, vor fi considerate neconforme si nu vor intra in procesul de
evaluare si adjudecare.
Prin propunerea tehnică ofertantul are obligația de a face dovada conformității
produselor care urmează a fi livrate cu specificațiile tehnice solicitate.
Cerintele tehnice solicitate reprezinta un minim de cerinte tehnice ce trebuie
respectate de echipamente ofertate.
Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare atrage
neconformitatea ofertei și descalificarea ofertantului.
- Oferta tehnica va cuprinde obligatoriu un tabel comparativ intre
caracteristicile minimale solicitate prin caietul de sarcini si caracteristicile
ofertate, după modelul:
Denumire utilaje

Caracteristici tehnice
caiet sarcini

Caracteristici tehnice
ofertate

Modul de
prezentare a
propunerii
financiare

In cadrul ofertei, ofertantul este obligat sa mentioneze, marca, modelul si
producătorul fiecărui echipament.
Oferta financiara va fi intocmita astfel incat sa fie evidentiate in mod distinct
valoarea individuala / utilaj fara TVA si valoarea TVA a echipamentelor
ofertate, valoarea totala a ofertei fara TVA si TVA-ul aferent acesteia.
Moneda din oferta financiara trebuie sa fie lei sau euro.
Pretul contractului este ferm și nu se ajusteaza.

Perioada de
valabilitate a ofertei
Modul de
prezentare a ofertei

Data limită de
depunere a ofertei
Termenul limită de
solicitări și
clarificări

Prețurile vor fi prezentate cu 2 zecimale.
Oferta trebuie sa fie valabila minim 60 de zile calendaristice de la data limita
de depunere a ofertelor.
1. Oferta trebuie sa fie semnata de catre ofertant sau de catre o persoana
imputernicita de acesta. In cazul semnarii de catre un imputernicit este
obligatorie atasarea in original a imputernicirii semnata de reprezentantul legal
al operatorului economic privind nominalizarea persoanei imputernicite.
2. Oferta, cu toate documentele solicitate se depune intr-un exemplar original
in plic inchis, pe care se vor inscrie urmatoarele:
- denumirea si adresa ofertantului;
- denumirea si adresa beneficiarului;
- mentiunea: „A nu se deschide inainte de data 30.07.2021, ora 14.00"
3. Ofertele pot fi transmise prin posta/curier sau depuse direct de catre ofertant
la sediul social din Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 133, bl. T2B,
sc2, ap. 40
4. Ofertele primite dupa expirarea datei și orei limita nu vor fi evaluate si vor
fi returnate nedeschise la adresa mentionata pe plic.
Nota! La deschiderea ofertelor nu se va intocmi Proces verbal de
deschidere a ofertelor.
30.07.2021, ora 14:00
Ofertantul poate solicita clarificari cu conditia respectarii datei limita inscrisa
mai jos. Clarificarile vor fi inaintate Societatii Contractante in forma scrisa (email: office@idc-team.ro sau se pot depune personal la sediul social din
Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 133, bl. T2B, sc2, ap. 40)
semnate de catre ofertant.
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari 26.07.2021, ora 16.00
Data limita de raspuns la solicitarile primite este 27.07.2021, ora 16.00

Evaluarea ofertelor

Raspunsul la solicitari se va publica pe pagina web
www.beneficiar.fonduri-ue.ro
Evaluarea ofertelor va avea in vedere:
1) se va verifica daca acestea au fost primite inainte de termenul limita stabilit

și daca indeplinesc toate conditiile solicitate si necesare indeplinirii scopului
proiectului; ofertele ce nu indeplinesc conditiile minimale stabilite vor fi
respinse;
2) pe parcursul evaluarii ofertelor se pot solicita clarificari ofertantilor.
Acestea se vor transmite prin prin intermediul postei electonice/ fax sau prin
posta la adresa mentionata in oferta. In solicitarea de clarificari se va preciza
termenul de raspuns al ofertantului;
3) stabilirea ofertei caștigatoare se va face intocmind nota justificativa pivind
atribuirea contractului de furnizare;
Evaluarea ofertelor se va realiza luand in considerare urmatoarele:
a) Analiza ofertelor sa corespunda minimului de specificatii tehnice
solicitate – oferta corespunde si se trece la departajarea in functie
de optiuni/dotari;
b) Cel mai bun pret pentru ofertele similare ca si specificatii tehnice
/ dotari/ optiuni;
c) Departajare ofertelor se va realiza in functie de specificatiile
tehnice, termenul de garantie, termenul de interventie (in caz de
defectiune), pret;
d) Respectarea principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in
vederea respectarii scopului proiecului.
4) la finalul procedurii, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la
semnarea contractului de achizitie, se va completa anuntul pe pagina web
www.beneficiar.fonduri-ue.ro cu informații despre caștigatorul contractului.
Pentru atribuirea contractului de achizitie este necesara depunerea a cel puțin
unei oferte conforme si admisibile.
ATENTIE:
- Ofertele primite vor fi considerate acceptabile daca sunt depuse pana la data si ora limita
mentionate in anuntul publicat cat si prezenta documentatie si prezinta certificat ONRC (sau
Document Similar) corespunzator (respectiv, obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codurile CAEN/de Activitate din certificatul constatator emis de ONRC/
documentul similar)
- Ofertele vor fi considerate conforme si admisibile daca corespund din punct de vedere al
valorii, performantelor tehnice si al obiectului acestora cu toate cerintele din documentatia
de atribuire. Ofertantii au obligatia de a se incadra in valorile estimate supuse licitatiei.
Nota: Pentru atribuirea contractului de achizitie este necesara depunerea a cel putin unei oferte
conforme si admisibile.
7. Modul de atribuire a 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 societatii
contractante, la un raport calitate/pret competitiv (departajarea ofertelor realizandu-se in functie de

caracteristicile tehnice, termenul de garantie, termenul de interventie in caz de defectiune, pret).
Avantajele tehnice si financiare ale ofertei selectate vor fi prezentate pe larg in Nota justificativa de
atribuire intocmita.
Achizitorul nu este obligat sa desemneze caștigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.
În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, societatea
contractanta va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.
ATENTIE:
- Neglijenta in intocmirea ofertei care trebuie sa contina toate informatiile si documentele necesare,
neincadrarea in termenul specificat, vor conduce la respingerea ofertei.
- Neindeplinirea unui criteriu/cerinta minima din documentatia de atribuire conduce la respingerea
ofertei.
8. Informatii privind Contractul de achizitie
1.
Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat prin nota justificativă de
atribuire.
2. Contractul va mentiona obligatoriu datele de identificare ale celor două părți semnatare,
obiectul, valoarea și durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiții referitoare la
livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea
de acordare a unui avans etc..
3. Specificațiile tehnice, clarificările și oferta aleasă vor fi parte integrantă din contract, sub formă
de anexe.
4. Nu se pot modifica prin contract specificațiile tehnice și oferta câștigătoare care au stat la baza
atribuirii contractului.
5. Contractul semnat începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele
părți. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate produse și nu pot fi efectuate plăți.
Prevederile mentionate in prezentul document se completeaza cu prevederile Ordinului MFE nr.
1284 / 2016.

Documente atasate prezentei proceduri:
- ANEXE OFERTANTI
- CAIET SARCINI

OFERTANTUL
.....................
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul beneficiarului
nr. .......... / ..........
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Catre,
...........................................................
(denumirea beneficiarului si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei de participare nr. .......... din ................. /(ziua/luna/anul), privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ............................................................./
(denumirea contractului de achizitie publica), noi ................../(denumirea/numele ofertantului) va
transmitem alaturat urmatoarele:
1

Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de .......
copii:
a. oferta;
b. documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Cu stima,
Data completarii ...............
Ofertant,
.......................
(semnatura autorizata)

Anexa 1

Operator economic (denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 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
OFERTANTULUI
_________________________________________________ referitor la procedura de achiziție
"Furnizare Utilaje" desfășurată de IDC TEAM SRL, declar pe proprie răspunde, 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 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 IDC TEAM SRL dacă vor
interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că IDC
TEAM SRL 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.
(nume și funcție persoană autorizată)
(semnătură persoană autorizată)
(data)
(*Declaratia se semneaza de catre reprezentantii legali/administratorii operatorilor economici ofertanti)

Anexa 2

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul, ................................. reprezentant al ............. (denumirea operatorului
economic), în calitate de candidat/ofertant/ la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului,
serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de IDC TEAM
SRL, declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
e) nu am prezentat informatii false in scopul demonstrarii indeplinirii criterilor de calificare
si selectie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

CAIET DE SARCINI
LOT 1
Cerinte:
I. ACHIZITOR: IDC TEAM SRL
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului : Achizitie de bunuri
III. DURATA CONTRACTULUI: 2 luni de la semnarea contractului
IV. SPECIFICAȚII MINIME TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE
Nr.
Denumire
Crt

Cantitate

Specificatii tehnice minimale
-

1.

Buldoexcavator
model 1

1

-

Caracteristici principale:
Motor 110 CP, Stage V
Capacitate cupa incarcare: 1,2 m³
Inaltime ridicare la bolt cupa: 3,6 m
Brat excavare curbat
Adancime excavare maxima: 6,3 m
Distanta excavare orizontala: 7 m
Raza virare: 3,5 m
MOTOR
Motor turbodiesel, capacitate cilindrica
3600 cm³
Putere 82 kW (110 CP)
Norme poluare Stage V
Cuplu maxim motor 450 Nm
Sistem INTERCOOLER pentru consum
redus de carburant
Posibilitatea de lucru in conditii de
temperaturi scazute (-30ºC)
TRANSMISIE / CUTIE DE VITEZE
Sistem de transmisie integrala 4x4 cu
comutator la bord pentru selectarea
cuplarii puntilor (4x2 - 4x4) si a

PRET LEI
FARA TVA
359.228,52

-

-

-

-

sistemului de franare (2 sau 4 roti)
Cutie de viteze tip “Synchro Shuttle” cu
schimbare manuala sincronizata vitezelor
cu 4 trepte de viteze in fata si 4 in spate
Diferential cu blocare 100% actionat din
cabina.
DIRECTIE
Hidrostatica cu cilindru cu dubla actiune
montat in spatele puntii pentru protectie
impotriva loviturilor
Diametru de virare roti : cu franare 7,0 m
/ fara franare 7,9 m
SISTEM DE FRANARE
Posibilitatea de franare pe 2 sau 4 roti
SISTEM HIDRAULIC
Sistem hidraulic antrenat de pompa
hidraulica cu pistoane axiale
Distribuitor hidraulic cu centru inchis
Sistem Flow Sharing pentru a permite
realizarea unor miscari de lucru multiple,
simultane si independente cu bratul
excavator
Sistem Load Sensing ce permite
adaptarea functionarii pompei in functie
de solicitarile din sistemul hidraulic,
pentru imbunatatirea eficientei
INSTALATIA ELECTRICA
Lumini de deplasare si lampi de
semnalizare
conform
standardelor
internationale, pentru deplasarea pe
drumurile publice
Lumini de lucru cu LED: 4 in fata, 2 in
spate si 2 lateral-spate
CABINA
Ermetizata, izolata fonic (max. 78 dBA)
Protejata
impotriva
vibratiilor,
rostogolirii si deformarilor (standarde
ROPS / FOPS)
Sistem de ventilatie si incalzire cu
aeroterma in trei trepte de turatie si
recirculare a aerului
Ecran LCD pe consola laterala pentru
reglare si monitorizare informatii privind
functionarea utilajului

-

-

-

-

Scaun reglabil in functie de greutatea
operatorului, cu suspensie pneumatica, cu
cotiere
Volan reglabil la inclinare si la inaltime
Doua usi pentru acces usor din ambele
parti in cabina
ECHIPAMENT INCARCATOR
Cupa multifunctionala 6 in 1 (lama
buldozer, greifer, lama de nivelare,
scraper, cupa de incarcator, ochi ridicare)
Capacitate 1,2 m³, latime 2386 mm
Cupa incarcare actionata la rotire de un
cilindru dispus central
Cea mai mare
inaltime de ridicare la articulatia cupei:
3615 mm
Inaltime peste care poate bascula cupa
(oblon camion): 3400 mm
Adancime de sapare: 156 mm
Functia automata de intoarcere la sapare
in situatia miscarilor repetitive (Returnto-dig)
Functia de copiere a denivelarilor cu
cupa, prin actionarea manetei intr-o
pozitie distincta
Capacitatea de ridicare la inaltimea
maxima:
3629
kg
in
cupa
multifunctionala
Unghi maxim de umplere la sol : 50º
Maneta
de
comanda
unica,
multifunctionala
(joystick)
cu
urmatoarele functii: ridicare si rotire cupa
incarcator,
deschidere
cupa
multifunctionala sau actionare accesorii
hidraulice, buton de decuplare a
transmisiei, comutator pentru schimbarea
directiei de mers
ECHIPAMENT EXCAVATOR
Brat monobloc puternic curbat ce permite
saparea usoara peste obstacole si
incarcare direct in camion in spatii
inguste
Brat de excavare extensibil, telescopic, cu
extensie interioara si ghidare pe 4 laturi
(profile rectangulare ce asigura rigiditate

-

-

2

Buldoexcavator
model 2

1

-

-

-

maxima) cu posibilitate de reglare pentru
preluarea uzurii – nu necesita ungere
Adancimea maxima de sapare 6333 mm
(5698 mm conform standard SAE)
Distanta maxima de excavare pe
orizontala 6950 mm
Cupa excavare 600 mm in dotare standard
ANVELOPE
Anvelope de dimensiuni mari pentru
acces usor pe teren moale sau denivelat:
pneuri fata 16/70x20’’ şi pneuri spate
16,9x30’’.
Caracteristici principale:
Motor 110 CP, Stage V
Capacitate cupa incarcare: 1,2m³
Inaltime ridicare la bolt: 3671 mm
Brat excavare curbat
Adancime excavare maxima: 6,2m
Distanta excavare orizontala: 7 m
Raza virare 3,35 m
Cutie de viteze automata
Doua punti directoare
MOTOR
Motor turbodiesel, capacitate cilindrica
3600 cm³
Putere 82 kW (110 CP)
Norme poluare Stage V
Cuplu maxim motor 450 Nm
Sistem INTERCOOLER pentru consum
redus de carburant
Posibilitatea de lucru in conditii de
temperaturi scazute (-30ºC)
TRANSMISIE / CUTIE DE VITEZE
Sistem de transmisie integrala 4x4 cu
comutator la bord pentru selectarea
cuplarii puntilor (4x2 - 4x4) si a
sistemului de franare (2 sau 4 roti)
Cutie de viteze tip “Servo Power
Synchro”
cu
schimbare
complet
automata,
sincronizata
vitezelor.
Posibilitate schimbare manuala a
vitezelor
4 trepte de viteze in fata si 3 in spate.

368.731,92

-

-

-

-

-

Schimbarea sensului de mers in sarcina
DIRECTIE
Hidrostatica cu ambele punti directoare
Sistem cu 3 posibilitati de virare : cu doua
roti (normal), patru roti directoare - tip
cerc si sistem de deplasare patru roti
directoare – tip “crab” (deplasare laterala)
Diametru de virare roti extrem de redus :
cu franare 6,7 m, fara franare 7,3 m
SISTEM DE FRANARE
Posibilitatea de franare pe 2 sau 4 roti
Circuit independent pe fiecare roata spate
cu posibilitate de franare pe o singura
roata
SISTEM HIDRAULIC
Sistem hidraulic antrenat de pompa
hidraulica cu pistoane axiale
Sistem Flow Sharing pentru a permite
realizarea unor miscari de lucru multiple,
simultane si independente cu bratul
excavator
Sistem Load Sensing ce permite
adaptarea functionarii pompei in functie
de solicitarile din sistemul hidraulic,
pentru imbunatatirea eficientei
INSTALATIA ELECTRICA
Lumini de lucru cu LED: 4 in fata, 2 in
spate si 2 lateral-spate
Borne electrice exterioare pentru pornire
de urgenta
CABINA
Ermetizata, izolata fonic (max. 78 dBA)
Protejata
impotriva
vibratiilor,
rostogolirii si deformarilor (standarde
ROPS / FOPS)
Sistem de ventilatie si incalzire cu
aeroterma in trei trepte de turatie si
recirculare a aerului
Ecran LCD pe consola laterala pentru
reglare si monitorizare informatii privind
functionarea utilajului
Avertizor luminos si sonor impotriva
deplasarii cu calele coborate
Scaun reglabil in functie de greutatea

-

-

-

operatorului, cu suspensie pneumatica, cu
cotiere
Volan reglabil la inclinare si la inaltime
Oglinzi retrovizoare laterale si interioara
ECHIPAMENT INCARCATOR
Cupa multifunctionala 6 in 1 (lama
buldozer, greifer, lama de nivelare,
scraper, cupa de incarcator, ochi ridicare)
Capacitate 1,2 m³, latime 2386 mm
Inaltime de ridicare la articulatia cupei:
3671 mm
Inaltime peste care poate bascula cupa
(oblon camion): 3450 mm
Adancime de sapare: 100 mm
Functia automata de intoarcere la sapare
in situatia miscarilor repetitive (Returnto-dig)
Functia de copiere a denivelarilor cu
cupa, prin actionarea manetei intr-o
pozitie distincta
Capacitatea de ridicare la inaltimea
maxima:
3629
kg
in
cupa
multifunctionala
Maneta
de
comanda
unica,
multifunctionala
(joystick)
cu
urmatoarele functii: ridicare si rotire cupa
incarcator,
deschidere
cupa
multifunctionala sau actionare accesorii
hidraulice, buton de decuplare a
transmisiei, comutator pentru schimbarea
directiei de mers
ECHIPAMENT EXCAVATOR
Brat monobloc puternic curbat ce permite
saparea usoara peste obstacole si
incarcare direct in camion in spatii
inguste
Brat de excavare extensibil, telescopic, cu
extensie interioara si ghidare pe 4 laturi
Adancimea maxima de sapare 6277 mm
(5642 mm conform standard SAE)
Distanta maxima de excavare pe
orizontala 6950 mm
Blocarea bratului de excavare pe cele
doua miscari pentru deplasare se face

-

-

total din cabina, electro-hidraulic
Talpi de calare independente cu ghidare
pe patru laturi, cu posibilitate de reglare
pentru preluare uzuri. Nu necesita ungere
Cupa excavare 600 mm in dotare standard
Auto Idle – sistem automat de revenire la
relanti a motorului daca nu se lucreaza cu
bratul excavator mai mult de 5 sec.
Revenire automata la turatia presetata la
reluarea lucrului
ANVELOPE:
Pneuri fata + spate : 16,9x24’’.
727.960,44

TOTAL

V. SERVICII ŞI DATE PUSE LA DISPOZIŢIA CONTRACTANTULUI/
FURNIZORULUI DE SERVICII
Model declaratii, model contract si model anexe.
Toate informatiile vor fi publicate pe site-ul www.beneficiar.fonduri-ue.ro, sectiunea
achizitii.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
Propunerea tehnică se va întocmi cu respectarea cerinţelor tehnice obligatorii pentru fiecare
categorie de produse/servicii care urmează a se livra/presta conform specificaţiilor detaliate în
prezentul Caiet de sarcini.
Denumire utilaje

Caracteristici tehnice caiet sarcini

Caracteristici tehnice ofertate

Oferta financiara va fi prezentata in forma tabelara conform modelului de mai jos:
Nr.
Denumire UM Cantitatea
Pret unitar
Valoare totală
Valoare
Crt.
Produs
fărăTVA
Fara TVA lei
totală
lei
TVA lei
1
2
TOTAL

TOTAL
cu TVA
lei

Contractul de achiziţie va avea ca obiect achizitia de bunuri.
VII. RECEPŢIE, PLĂTI
Plata se va efectua, dupa cum urmeaza:
-20% la semnarea contractului de achizitie;
-80% din valoarea contractului dupa livrarea si punerea in functiune a echipamentului. Plata se
va efectua prin intermediul mecanismului decontarii cererilor de plata asa cum este reglementat
de OUG 40/2015 si OUG 41/2016. Termenul de plata al facturii va fi de maxim 60 de zile de la
data depunerii dosarului cererii de plata de catre achizitor la OI ADR.
Plata se va efectua exclusiv prin transfer bancar.
Furnizorul va emite factura fiscala cu mentionarea obligatoriu a denumirii echipamentelor,
modelului si marcii acestora, precum si a numarului si datei contractului in baza caruia se emite
factura. Se va incheia proces verbal de predare primire si punere in functiune.

