BENEFICIAR: 3D LIGHT S.R.L.
Sediul social: Municipiul Iași, Str. Ciurchi nr. 128, Camera 11, judetul Iași, cod postal 700369,
Romania
Cod unic de înregistrare: RO37766660
Telefon/E-mail: 0743953468 /cristina.irimiea@yahoo.com

SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU OFERTANŢI
În vederea atribuirii contractului ce are ca obiect achiziția a două pompe de
căldură aer-aer necesare asigurării încălzirii centrului de fitness și a unui
sistem fotovoltaic format din 60 de panouri pentru proiectul „INVESTIȚII
PRIVIND INOVAREA ACTIVITĂȚII 3D LIGHT S.R.L.”, cod SMIS 133220

PROCEDURA APLICATĂ: PROCEDURA COMPETITIVĂ

ANUL 2021
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SECŢIUNEA I

I.

SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU OFERTANŢI
a. ACHIZITOR

Denumirea autorităţii
3D LIGHT S.R.L.
contractante
Adresă sediu social

Municipiul Iași, Str. Ciurchi nr. 128, Camera 11, județul Iași, cod
poștal 700369, România.

Adresă
loc
de Municipiul Iasi, Strada Ciurchi, Nr 128, Județul Iași, cod poștal
implementare proiect
700369, România.
Telefon

0743.953.468

E-mail

cristina.irimiea@yahoo.com

Persoană de contact

Neculaico Cristina - Gabriela

Mijloace de comunicare E-mail

Legislaţia aplicabilă

Ordinul ministrului 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
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016)

Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute:
▪ la adresa de corespondenta mai jos menţionată:
Municipiul Iași, Str. Ciurchi nr. 128, Camera 11, județul Iași, cod poștal 700369,
România.
altele: (specificati email/telefon/interval orar)
Email: cristina.irimiea@yahoo.com
Tel: 0743.953.468, orele 09:00 – 17:00
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
▪ Data: 10.09.2021
▪ Ora limită: ora 12:00
Adresa: Municipiul Iași, Str. Ciurchi nr. 128, Camera 11, județul Iași, cod poștal 700369,
România
▪ Email: cristina.irimiea@yahoo.com
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 13.09.2021
➢ Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să se
transmită în scris, prin e-mail.
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Notă:
1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind
documentaţia de atribuire. Achizitorul are obligaţia de a răspunde cât mai repede posibil, la orice
clarificare solicitată, într-o perioadă de maxim 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din
partea operatorului economic.
2) Achizitorul are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a
nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
3) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util,
punând astfel achizitorul în imposibilitate de a respecta termenul limită, aceasta din urmă are,
totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară
pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii
economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.
I.b. PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITĂŢI ALE ACHIZITORULUI
□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ agenţii naţionale
□ autorităţi locale
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ institutie europeană/organizaţie internationala
▪ altele (specificati)
- societate cu răspundere limitată

□ servicii publice centrale
□ aparare
□ ordine publică/siguranta naţională
□ mediu
□ economico-financiare
□ sanatate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protectie socială
□ cultura, religie si actv. recreative
□ educaţie
▪ altele (specificaţi):
cod CAEN: 9313 - Activitati ale
centrelor de fitness

I.c.SURSA DE FINANŢARE
- Surse proprii;
- Programul Operational Regional 2014-2020,
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de
investiții 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

Dupa caz, proiect/program finantat din
fonduri comunitare:
DA ■
NU □
Daca DA, faceti referire la proiect/program:
Programul Operational Regional 2014-2020

3

BENEFICIAR: 3D LIGHT S.R.L.
Sediul social: Municipiul Iași, Str. Ciurchi nr. 128, Camera 11, judetul Iași, cod postal 700369,
Romania
Cod unic de înregistrare: RO37766660
Telefon/E-mail: 0743953468 /cristina.irimiea@yahoo.com

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1) Tipul contractului:
Contract de achiziție a echipamentelor necesare desfășurării activității din cadrul centrului de
fitness pentru proiectul „INVESTIȚII PRIVIND INOVAREA ACTIVITĂȚII 3D LIGHT S.R.L.”.
(a) Lucrări
□
Execuţie □
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin
orice mijloace
corespunzătoare
cerinţelor specificate
de achizitor
□

(b) Produse

■

Cumpărare
■
Lesing
□
Închiriere
□
Cump. in rate
□
Combinaţii intre ele □

(c) Servicii

□

Categoria serviciului Nr.
□□

CPV:
▪ 09331200-0 - Module solare
fotovoltaice,
▪ 42511110-5 - Pompe termice.

II.1.2) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de furnizare:
■
Încheierea unui acord cadru □
II.1.3) Durata contractului de furnizare este de 3 luni de la semnarea contractului de către
ambele părți, livrarea și punerea în funcțiune a echipamentelor realizându-se într-o perioadă de
maxim 30 zile de la emiterea ordinului de livrare de către beneficiar.
II.1.4) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti caietul de sarcini)
da□ nu ■
Daca da:
Un singur lot □
Unul sau mai multe □
Toate loturile
□
II.1.5) Oferte alternative sunt acceptate
DA □
NU ■
Operatorii economici care participă la prezenta procedură nu au dreptul:
- să participe în 2 sau mai multe asocieri;
- să depună o ofertă individuală şi o altă ofertă comună;
- să depună o ofertă individuală şi să fie nominalizaţi ca sub-contractanţi în cadrul altei oferte.
Fiecare operator economic poate depune în cadrul acestei proceduri doar o singură ofertă.
II.2. Cantitatea si valoarea contractului
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II.2.1. Total cantitati
Valoarea estimată a contractului de furnizare este de 74.976,82 lei fără TVA, echivalentul a
15.154,49 euro fără TVA (calculaţi, la cursul euro B.N.R. din data întocmirii notei justificative privind
valoarea estimată – 06.09.2021, respectiv 1 euro = 4.9475 lei), echipamentele vizate fiind următoarele:
Denumirea lucrărilor /
bunurilor/ serviciilor

UM

Cantitate

1.

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-AER

buc

2

2.

SISTEM DE PANOURI
FOTOVOLTAICE

buc

1

Nr. crt.

Valoare totală
Valoare
lei, fara
totală
Eligibil/Neeligibil
TVA
euro, fara TVA
Eligibil
74.976,82

15.154,49

Eligibil

III. CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE
III.2. Capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale
(inregistrare)
Solicitat ■
Nesolicitat □

Persoane juridice române

DA
Cerință minimă obligatorie:

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării
ofertantului. Se solicită prezentarea de către operatorul
economic a documentelor de mai jos, care confirmă
înregistrarea, precum şi autorizarea ofertantului
pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul obiectului
contractului:
1. Certificat constatator sau alte documente în
original sau copie „Conform cu originalul”, din
care să reiasă structura acționariatului până
la nivel de persoană fizică, în vederea
verificării
neîncadrării
operatorului
economic participant la procedură în
situația unui conflict de interese cu
persoanele cu functie de decizie din cadrul
beneficiarul proiectului de investiții.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator
trebuie să fie reale/actuale la data limită de
depunere a ofertelor. Din document trebuie să
reiasă faptul că ofertantul are înregistrată
activitatea ce urmeză a fi realizată prin
contractul de furnizare, respectiv furnizarea și
montarea pompe de căldură aer-aer și sistem
fotovoltaic.
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Certificatul va fi emis cu cel mult 30 de zile
înainte de data limită de depunere a ofertei.
Pentru a se evita orice conflict de interese între
achizitorul 3D LIGHT S.R.L. și potențialii ofertanți
participanți la procedură sunt prezentate mai jos
persoanele cu putere de decizie de la nivelul societății:
1. Neculaico Cristina - Gabriela.

Persoane juridice straine

Operatorul economic participant la procedură trebuie să
își asume faptul că nu se află în conflict de interese cu nici
una dintre persoanele cu putere de decizie de la nivelul
beneficiarului, completând în acest sens Declarația
privind conflictul de interese, conform Anexei 3 la
prezenta documentație.
Cerinţa este obligatorie în vederea calificării
ofertantului. Se solicită prezentarea de către operatorul
economic a documentelor de mai jos, care confirmă
înregistrarea, precum şi autorizarea ofertantului
pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul obiectului
contractului:
1. Documente care dovedesc o formă de
înregistrare/atestare ori apartenență din punct de
vedere profesional, în original sau copie „Conform
cu originalul”, din care să reiasă structura
acționariatului până la nivel de persoană fizică,
în
vederea
verificării
neîncadrării
operatorului
economic
participant
la
procedură în situația unui conflict de interese
cu persoanele cu functie de decizie din cadrul
beneficiarului proiectului de investiții.
Informațiile cuprinse în documente trebuie să fie
reale/actuale la data limită de depunere a
ofertelor;
Pentru a se evita orice conflict de interese între
achizitorul 3D LIGHT S.R.L. și potențialii ofertanți
participanți la procedură sunt prezentate mai jos
persoanele cu putere de decizie de la nivelul societății:
1. Neculaico Cristina - Gabriela.
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Din document trebuie să reiasă atât structura
acționariatului ofertantului, până la nivel de
persoană fizică, cât și faptul că ofertantul are
înregistrată activitatea ce urmeză a fi realizată prin
contractul de furnizare, respectiv furnizarea și
montarea pompe de căldură aer-aer și sistem
fotovoltaic.
Operatorul economic participant la procedură trebuie să
își asume faptul că nu se află în conflict de interese cu nici
una dintre persoanele cu putere de decizie de la nivelul
beneficiarului, completând în acest sens Declarația
privind conflictul de interese, conform Anexei 3 la
prezenta documentație.
Precizare importanta: Lipsa certificatului constatator sau echivalentul acestuia, lipsa codului CAEN
autorizat corespunzator prezentei achizitii, lipsa declaratiei pentru evitarea conflictului de
interese, atrage dupa sine descalificarea ofertantului.
IV. ELABORAREA OFERTEI
IV.1. Limba de redactare a ofertei

ROMÂNÃ

IV.2. Perioada de valabilitate a ofertei
IV.3. Modul de
propunerii tehnice

prezentare

Minim 90 zile de la data DEPUNERII ofertelor.

a Propunerea tehnică trebuie să respecte cerinţele
prevăzute în Caietul de sarcini. În acest scop,
propunerea tehnică va conţine minim specificaţiile
tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să
demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu
specificaţiile respective. Oferta de produse cu
caracteristici
inferioare
celor
prevăzute
în
Specificațiile tehnice va fi respinsă.
Propunerea tehnică va conține cel puțin
următoarele detalii:
- Denumirea completă a produselor ofertate
(marca și subcategoria mărcii). Denumirile
bunurilor menționate în cadrul prezentei
documentații de atribuire, sunt denumiri
generice, conform cererii de finanțare, urmând
ca în cadrul contractului de furnizare să fie
trecută denumirea exactă a echipamentelor,
fără însă a li se schimba caracteristicile tehnice
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-

-

-

și/sau funcționale avute în vedere în cadrul
denumirii inițiale;
Perioada de garanție: minim 48 luni de la
data punerii in functiune pentru pompele de
căldură aer-aer și minim 8 ani pentru sistemul
de panouri fotovoltaice;
Tipul de activități de mentenanță (service)
asigurate în perioada de garanție;
Tipul de activități de mentenanță (service)
asigurate în perioada de post-garanție;
Termen de livrare.
Completarea anexei nr. 4 – propunere
tehnică. Oferta de produse cu caracteristici
inferioare celor prevăzute în specificațiile
tehnice va fi respinsă.
Prezentarea certificatului CE/declarației de
conformitate pentru tipul de echipamente
ofertate.

Specificatiile tehnice sunt conditiile minimale pe
care trebuie sa le indeplineasca oferta castigatoare.
Specificaţiile tehnice din prezenta documentatie
care indică o anumită origine, sursă, producţie, un
produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ,
un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, un
model/tip de produs, sunt menţionate doar pentru
identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au
ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau anumitor produse. Aceste
specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea
“sau echivalent”. Prin echivalent se vor intelege
produse cu aceleasi caracteristici tehnice sau
superioare fata de cele mentionate in cerintele
tehnice din prezenta documentatie.
Graficul de livrare – Ofertantul va completa în acest
sens graficul de livrare, conform Anexei nr. 1, atașată
prezentei. Produsele vor fi livrate în termen de maxim
30 de zile de la data emiterii ordinului de livrare.
IV.4. Modul de prezentare
propunerii financiare

a Completarea Anexei nr. 2.
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Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de
vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate
și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de
către ofertant sau de către o persoană împuternicită
legal de către acesta.
Se va prezenta pretul total în lei și euro fără TVA,
respectiv TVA-ul aferent, pentru întregul contract de
furnizare. Menționăm faptul că în conformitate cu
prevederile punctului 5.3. Ajustarea prețului, Secțiunea
a 5-a, Cap. 5 din cadrul Ordinului ministrului fondurilor
europene nr. 1.284/08.08.2016, potrivit căruia:
„Posibilitatea de ajustare a prețului trebuie precizată
atât în anunț, cât și în contractul încheiat, prin clauze
speciale în acest sens”, la elaborarea ofertei operatorii
economici vor avea în vedere faptul că prețul este
ferm;
Prețul va fi prezentat cu 2 zecimale, exprimat în
lei/euro, cu evidențierea separată a TVA-ului;
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în
limita valorii totale estimate a contractului de
achiziție. Operatorul economic care va oferta un preț
peste valoarea estimată va fi descalificat de la prezenta
procedură de achiziție. Oferta are caracter ferm şi
obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe
toată perioada de valabilitate, precum și în perioada
derulării contractului si va constitui anexa la contractul
de achizitie;
În vederea facilitării procesului de întocmire a ofertei,
recomandăm operatorilor economici interesați să
participe la procedură, prezentarea ofertei financiare
conform Anexei nr. 2, atașată prezentei. Utilizarea
modelelor puse la dispoziție de către beneficiar nu
reprezintă o obligație pentru operatorii economici
participanți, având doar caracter informativ.
IV.5. Moneda in care se face oferta
financiara

LEI/EURO
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IV.6. Data pentru care se determina
06.09.2021, respectiv 1 Euro = 4.9475 lei
echivalenta leu/euro
IV.7. Prezentarea ofertei
a) adresa la care se depune oferta

Oferta se depune la adresa: Municipiul Iași, Str.
Ciurchi nr. 128, Camera 11, județul Iași, cod poștal
700369, România

b) data limită pentru depunerea
ofertei

15.09.2021, ora 14.00

c) mod de prezentare

Documentația se va prezenta într-un exemplar
original, într-un plic sigilat însoțit de Scrisoarea de
înaintare, completată în conformitate cu – Anexa nr. 6.
Oferta se prezintă în plic sigilat, netransparent. Plicul
exterior trebuie să fie marcat cu adresa achizitorului și
cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
15.09.2021, ora 14.00” şi cu adresa şi numele
ofertantului pentru a putea fi returnate nedeschise în
cazul în care sunt depuse după data şi ora limită
depunerii ofertelor.
Plicul
Ofertele se înregistrează în ordinea cronologica a
sosirii lor. Nu se acceptă oferte alternative.
Oferta va fi tehnoredactatã la calculator şi nu va
conține rânduri suplimentare, ștersături sau
cuvinte scrise peste scrisul inițial.
Oferta va fi redactată în limba română. Pentru
ofertanții străini, toate documentele din cadrul ofertei
redactată într-o limbă străină vor fi însoțite și de
traducerea în limba română. Daca oferta depusa in
alta limba nu este insotita de traducere in limba
romana, va fi considerata neconforma si va fi
descalificata.
Notă: Operatorii economici pot prezenta acte
doveditoare precum și orice alte documente
suplimentare in altă limbă decât română, cu condiția să
fie însoțite de traducere în limba română. În cazul unor
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neconformități sau diferențe între versiuni, limba
română prevalează.
În situația în care oferta nu este semnată de
reprezentantul legal, se va atașa la ofertă și o
împuternicire (Anexa nr. 5) dată de către acesta
persoanei care va semna oferta.

d) modificarea și retragerea ofertei

Ofertantul are obligația de a numerota, semna și
ștampila fiecare document, precum și de a anexa
un opis al documentelor prezentate.
➢ orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau
de a-şi retrage oferta numai înainte de data
limită stabilită pentru depunerea ofertei şi
numai printr-o solicitare scrisă în acest sens;
➢ în cazul în care ofertantul doreşte să opereze
modificări în oferta deja depusă, acesta are
obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea
modificărilor respective de către achizitor până
la data limită pentru depunerea ofertelor.
➢ pentru a fi considerate parte a ofertei
modificările trebuie prezentate într-un plic
exterior, pe care se va marca, în mod
obligatoriu, şi inscripţia "MODIFICĂRI".
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi
modifica oferta după expirarea datei limită stabilite
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului
de furnizare.
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă
decât cea stabilită în invitatia de participare sau care
este primită de către achizitor după expirarea
datei/orei limită pentru depunere se returnează
nedeschisă.

PRECIZĂRI
Lipsa propunerii tehnice sau a propunerii financiare ori completarea lor
incompletă/incorectă va conduce la respingerea ofertantului. De asemenea, dacă va fi cazul, se va
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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 clarificările/răspunsurile
solicitate, sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va
considera neconformă şi va fi respinsã.
În cazul în care ofertantul modifică prin raspunsurile pe care le prezintă la clarificări,
conținutul propunerii tehnice, oferta va fi considerată neconformă şi va fi respinsã.
În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă la clarificări,
conținutul propunerii financiare, oferta va fi considerata neconformă şi va fi respinsã.
V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Atribuirea contractului de furnizare bunuri se va realiza in conformitate cu cerintele
Ordinului nr. 1284 / 8 august 2016 (alegerea ofertei cu cele mai multe avantaje pentru
realizarea scopului proiectului se va realiza prin prezentarea avantajelor tehnice si
financiare care motiveaza alegerea in raport cu celelalte oferte primite). Contractul va fi
atribuit operatorului economic a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje tehnice si
financiare in raport cu celelalte oferte primite si care raspunde cel mai bine realizarii
scopului proiectului.
Achizitorul are dreptul de a accepta orice oferta si de a respinge oricare sau toate ofertele in
conditiile stabilite prin legislatia ce guverneaza atribuirea contractelor finantate din fonduri
europene.
Beneficiarul va alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice minimale prevazute in ANEXA I
şi prezintă cele mai multe avantaje faţă de celelalte oferte, din punct de vedere tehnicofinanciar.
PRECIZĂRI:
Aceasta procedură este deschisă oricărei persoane juridice/fizice, care comercializează în
mod licit si autorizat pe piața din România aceste produse și care a obţinut documentația de
atribuire a ofertei.
Respectarea condițiilor stipulate în Caietul de Sarcini reprezintă cadrul minim
obligatoriu pe baza căruia Ofertantul va elabora oferta.
Poate fi exclus din procedura de atribuire a contractului de furnizare, respectiv nu este
eligibil, orice ofertant care se află în oricare din următoarele situații:
a) este în stare de faliment ori lichidare judiciară, afacerile îi sunt administrate de un judecator
sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui angajament cu
creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situațiile prevăzute la litera
a);
c) a fost condamnat în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în
materie profesională;
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d) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către achizitor, în legătură
cu situația proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) si c).
Ofertantul participant trebuie să prezinte odată cu oferta tehnică și financiară,
documentele solicitate la capitolul III. CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE, iar documentele
întocmite de către ofertant să respecte întocmai prevederile prezentei documentații și ale caietului
de sarcini. Oferta va avea un caracter definitiv și obligatoriu asupra conținutului documentației pe
care o alcătuiește, ea constituind baza semnării contractului cu ofertantul câștigător.
În cazul în care achizitorul nu poate încheia contractul cu ofertantul câștigător, din cauza
faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită
de a executa contractul, atunci acesta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi,
în condițiile în care aceasta exista și este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare.
3D LIGHT S.R.L. are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de furnizare,
numai daca ia acesta decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării
procedurii.
3D LIGHT S.R.L. poate să aducă modificări printr-un amendament asupra documentației
din inițiativa proprie sau ca urmare a unui răspuns la o solicitare a unui potențial ofertant.
Amendamentul va fi notificat prin scrisoare sau e-mail, cu cel puțin 3 zile înainte de termenul de
depunere, tuturor ofertanților care au preluat documentația.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele prevăzute în documentele de
elaborare și prezentare a ofertelor, trebuie să se transmită sub formă de document scris: e-mail
sau poștă/curier. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii sau al primirii.
VI. CONDITII PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI INCLUSIV DURATA DE EXECUTIE A
ACESTUIA
Contractul de achizitie bunuri va fi incheiat cu ofertantul castigator.
Daca ofertantul castigator nu este de acord cu semnarea contractului in termenii stabiliti in
prezenta documentatie, beneficiarul privat poate relua procedura de achizitie.
Contractul de achizitie bunuri trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti
semnatare– sediu social, telefon, fax, e- mail, cod unic de inregistrare, banca, contul bancar,
obiectivul, valoarea, documentele contractului, durata si conditiile contractuale. Contractul
trebuie sa fie semnat de ambele parti si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada
mai mare sau egala cu perioada necesara pentru plasarea comenzii, livrarea integrala a
bunurilor si plata integrala a facturilor.
Modificarea contractului se poate face doar în perioada de execuție a acestuia și doar prin acte
adiționale.
Nu este posibilă prelungirea contractului de furnizare dincolo de perioada de implementare a
proiectului, prognozată să se finalizeze la 31.12.2021. În cazul în care se va semna un act adițional
la contractul de finanțare ce va avea ca obiect prelungirea perioadei de implementare a investiției,
dacă se va impune, se va încheia un act adițional și pentru prezentul contract de furnizare.
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Valabilitatea contractului este de 3 luni. Contractul si anexele sale vor fi intocmite in 2
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. În cazul în care se va impune, perioada de
valabilitate a contractului va fi extinsă prin intermediul unui act adițional asumat de ambele
părți.
Pentru livrarea echipamentelor se acordă avans de până la 100%.
Având în vedere faptul că achiziția face parte dintr-un contract cu finanțare europeană, având ca
sursă de finanțare FEDR, prioritatea de investiții 2.1, plata se va realiza în corelație cu mecanismul
de decontare al cererilor de rambursare, astfel:
- În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la emiterea facturii se va achita 100% din
valoarea de bază a facturii și valoarea integrală a TVA-ului;
Contractul va include o mentiune conform careia costurile aferente transportului, ambalarii,
asigurarii in timpul transportului, punerii in functiune a bunurilor care fac obiectul
contractului precum si instruirea personalului indicat de catre beneficiar care va opera
echipamentele cad in sarcina exclusiva a vanzatorului (ofertantului) – mentionam ca aceste
costuri sunt neeligibile in cadrul proiectului.
În contractul încheiat între Beneficiar și Furnizor se va stipula obligația acestuia de a asigura
disponibilitatea informațiilor și documentelor referitorare la proiect cu ocazia misiunilor de
control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea
debitelor aferente fondurilor europene aferente acestora.
VII. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
Conform Ordinului 1284/08.08.2016, Sectiunea a -4-a Derularea procedurii competitive, Art.4.3
Contestarea, operatorii economici nemultumiti de modul de desfasurare a procedurii competitive se
pot adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea cauzei.
Atragem atentia ca ANAP nu are competente privind solutionarea contestatiilor in cazul
procedurilor reglementate de Ord.MFE1284/08.08.2016.
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Anexa nr. 1
Denumire ofertant
_________________________________

GRAFIC DE LIVRARE

Nr.
crt.
1.
2.

Denumire

Cantitate/Um

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-AER
SISTEM DE PANOURI
FOTOVOLTAICE

2 buc.
1 buc.

Valoare totală
lei

Perioada, în zile
calendaristice,
necesara livrarii, de
la data emiterii
ordinului de livrare

Total

Data : ..............................

Operator economic,
.....................................
(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 2
FORMULAR DE OFERTA

Către: 3D LIGHT S.R.L.
1. Examinând anunțul de participare publicat pe www.fonduri-ue.ro, subsemnații, reprezentanți
ai ofertantului .......................................ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse
în invitația mai sus menționată, să furnizăm produsele supuse prezentei proceduri, respectiv două
pompe de căldură aer-aer necesare asigurării încălzirii centrului de fitness și a unui sistem
fotovoltaic format din 60 de panouri, aferente investiției „INVESTIȚII PRIVIND INOVAREA
ACTIVITĂȚII 3D LIGHT S.R.L.”, pentru suma de _____________ lei, la care se adaugă TVA în valoare de
___________ lei. respectiv_________________ euro, la care se adaugă TVA în valoare de _____________ lei (1
euro = 4.9475 lei).

Nr.
crt.
1.
2.

Denumire
Denumirea produsului
completă a
din documentația de
produsului
Cantitate
atribuire
ofertat, inclusiv
modelul
POMPĂ DE CĂLDURĂ
2
AER-AER
SISTEM DE PANOURI
1
FOTOVOLTAICE

Preț
fără
TVA
(lei)

TVA
(lei)

Preț
fără
TVA
TVA (euro)
(euro)

Pretul ofertei cuprinde bunurile furnizate. Transportul, montajul, punerea in functiune, instruirea
personalului, asigurarea echipamentelor pana la destinatie si alte servicii auxiliare nu sunt incluse
in pretul echipamentelor, aceste servicii sunt asigurate cu titlu gratuit de catre noi.
Suntem de acord cu modalitatea de plata precizata in cadrul caietului de sarcini la punctul
III - Condiții de plată.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele
în termen de ______ de la data emiterii ordinului de livrare de către beneficiar.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 de zile de la data
deschiderii ofertelor și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte
de expirarea perioadei valabilitate.
4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare):
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|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separată, marcat în mod clar “alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție și semnarea contractului de achiziție
această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră
este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
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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Anexa nr. 3
DECLARAŢIE

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
SC ...................................................... (denumirea, numele operatorului economic) în calitate de
ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect achiziția a două
pompe de căldură aer-aer necesare asigurării încălzirii centrului de fitness și a unui sistem
fotovoltaic format din 60 de panouri aferente proiectului de investiţii „INVESTIȚII PRIVIND
INOVAREA ACTIVITĂȚII 3D LIGHT S.R.L.” organizată la data de ............................. (zi/lună/an) de 3D
LIGHT S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire
şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile de natură să
determine apariția unui conflict de interese, prevăzute la art. 14 din OUG nr. 66/2011, respectiv:
“ART. 14
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat
au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia
unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului
beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care
ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi
tip de achiziţie. [...]
ART. 15
[…] (2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie,
ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură
şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective.”
Subsemnatul/a …………………………………. declar că voi informa imediat 3D LIGHT S.R.L. dacă
vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu
și înteleg că 3D LIGHT S.R.L. are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației,
orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
………………………………
(nume și prenume persoană autorizată)
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…………………………
(semnătura persoană autorizată)
Anexa nr. 4
Denumire ofertant
_________________________________
OFERTA TEHNICĂ
Prin prezenta certificăm, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție și sub sancțiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, faptul că oferta noastră îndeplinește din punct de vedere
tehnic toate cerințele tehnice obligatorii precizate în Anexa la anunțul privind procedura de
achiziție.
În acest sens, vă furnizăm următoarele date din oferta noastră, prezentate articol cu articol în
corespondență cu cerințele tehnice.
Pentru procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de achiziție a două pompe
de căldură aer-aer necesare asigurării încălzirii centrului de fitness și a unui sistem fotovoltaic
format din 60 de panouri pentru proiectul de investiție „INVESTIȚII PRIVIND INOVAREA
ACTIVITĂȚII 3D LIGHT S.R.L.”, echipamentele ofertate de SC ____________________________ sunt:
NR.
CRT.

DENUMIRE
ECHIPAMENT

Buc.

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
•
•
•

1.

2.

POMPĂ DE
CĂLDURĂ AERAER

SISTEM DE
PANOURI
FOTOVOLTAICE

2

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARACTERISTICI
TEHNICE
PROPUSE

Funcționare la temperaturi scăzute;
Performanța medie în răcire: maxim13 kw;
Productivitatea medie în încălzire: maxim 15
kw.
Tehnologie tip inverter;
Modul de control la distanță;
Tip freon: R32;
Consum în timpul răcirii: max.1,65 kW;
Consum în încălzire: max. 1.65 kW;
Prevăzut cu sistem împotriva înghețului
unității exterioare;
Repornire automata;
Uscare automata.
Panouri fotovoltaice: minim 330 w – 60 buc;
Invertor ongrid trifazat - 1buc;
Structura de prindere panouri pe acoperis 1buc;
Accesorii sistem (cabluri, protectii etc) - 1buc.
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II. Perioada de garanție: minim 48 luni de la data punerii in functiune pentru
pompele de căldură aer-aer și minim 8 ani pentru sistemul de panouri
fotovoltaice
III. Tipul de activități de mentenanță (service) asigurate în perioada de
garanție
IV. Tipul de activități de mentenanță (service) asigurate în perioada de postgaranție
………………………………
(nume și prenume persoană autorizată)
(semnătura persoană autorizată)
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Anexa nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI
Subsemnatul ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate ……………(tipul
actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric
personal ……………………………, în calitate de …………………(funcţia), reprezentant legal al
…………………….(denumirea / numele ofertantului), conform …………………(se menţionează
documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), împuternicesc persoana de mai jos să
semneze documentele ofertei la procedura de atribuire a contractului de furnizare având ca obiect
achiziția a două pompe de căldură aer-aer necesare asigurării încălzirii centrului de fitness și a unui
sistem fotovoltaic format din 60 de panouri în cadrul proiectului cu titlul „INVESTIȚII PRIVIND
INOVAREA ACTIVITĂȚII 3D LIGHT S.R.L.”, organizata de 3D LIGHT S.R.L. in calitate de beneficiar
privat
1) Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria
……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric personal
……………………………; Specimen semnătură ..........................;
2) ………………… (se înscriu toate persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei);

Data completării ......................
Ofertant/Lider asociere,
…………………(numele operatorului economic)
………………………...................... (numele persoanei autorizate semnătura și ștampila)
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Anexa nr. 6
Denumire ofertant
_________________________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: 3D LIGHT S.R.L.
Municipiul Iași, Str. Ciurchi nr. 128, Camera 11, judetul Iași, cod postal 700369, Romania
În atenția doamnei Neculaico Cristina - Gabriela,
Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. …….,
ap. ……, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J.../.../.... având codul unic de
înregistrare ……………………….., ca urmare a anunțului de participare publicat pe site-ul
www.fonduri-ue.ro, la data de …………………………….., în vederea atribuirii contractului de achiziție
a două pompe de căldură aer-aer necesare asigurării încălzirii centrului de fitness și a unui sistem
fotovoltaic format din 60 de panouri pentru proiectul „INVESTIȚII PRIVIND INOVAREA
ACTIVITĂȚII 3D LIGHT S.R.L.”, prin prezenta vă transmitem oferta noastră în plicul sigilat atașat,
care conține următoarele documente:
1. Opisul documentelor, în care se specifică denumirea documentului și pagina/paginile la care se
găsește;
2. Certificatul constatator al societății emis de Oficiul Registrului Comerțului sau alte documente
care dovedesc o forma de înregistrare pentru persoane juridice străine;
3. Anexa nr. 5 – Împuternicire (dacă este cazul);
4. Anexa nr. 4 - Formular de ofertă financiară;
5. Anexa nr. 2 – Formular de ofertă tehnică;
6. Anexa nr. 1 - Grafic de livrare;
7. Anexa nr. 3 - Declarație privind lipsa conflictului de interese;
8. Certificate CE/declarații de conformitate pentru tipul de echipamente ofertate.
Vă stăm la dispoziție pentru orice nelămuriri în legătură cu oferta transmisă.
Cu stimă,
Data completării: Operator economic,
.................................
...........................................
(semnătura autorizată și ștampilă)
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SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI
FURNIZAREA A DOUĂ POMPE DE CĂLDURĂ AER-AER NECESARE ASIGURĂRII ÎNCĂLZIRII
CENTRULUI DE FITNESS ȘI A UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC FORMAT DIN 60 DE PANOURI
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de
furnizare, al cărui scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna
contractul de furnizare și constituie ansamblul cerințelor pe baza căruia se elaborează de fiecare
ofertant propunerea tehnică.
Cerințele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate minimale, operatorul economic interesat
de prezenta procedură, urmând să elaboreze propunerea tehnică detaliat, conform precizărilor
din caietul de sarcini.
Executarea contractului de furnizare ce va fi încheiat va începe după plata avansului de către
entitatea contractantă, 3D LIGHT SRL.
I.

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI

Achiziția a două pompe de căldură aer-aer necesare asigurării încălzirii centrului de fitness și a
unui sistem fotovoltaic format din 60 de panouri, în vederea implementării proiectului
„INVESTIȚII PRIVIND INOVAREA ACTIVITĂȚII 3D LIGHT S.R.L.”, finanțat prin POR 2.1.A.
NR. CRT.
1.
2.

DENUMIRE ECHIPAMENT

U.M.

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-AER
SISTEM DE PANOURI FOTOVOLTAICE

Buc.
Buc.

CANTITATE
2
1

Totodata, obiect al contractului îl constituie și transportul, livrarea, recepția calitativă și
punerea în funcțiune a echipamentelor pentru care se solicită oferte, la adresa de livrare
specificată în cadrul prezentei documentații, precum și instruirea personalului achizitorului
privind utilizarea echipamentelor achiziționate. Aceste servicii vor fi asigurate obligatoriu cu
titlu gratuit de către furnizor, acest aspect urmând a fi menționat în oferta financiară.
II.

SPECIFICAŢII TEHNICE MINIMALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea
ofertelor.
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Ofertanții vor analiza specificațiile tehnice solicitate în prezentul caiet de sarcini, specificații
tehnice ce reprezintă condițiile minime de furnizare a echipamentelor și vor confirma
respectarea acestora.
Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, carcaterstici de natură tehnică ce permit
fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității
entității contractante.
Ofertanții au obligația de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliate și complete, în
corelație cu speficațiile tehnice minime solicitate de achizitor, astfel încât să permită comisiei de
evaluare, identificarea cu ușurință a corespondenței acestora cu cele ofertate.
Notă! Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special,
o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt
menționate doar pentru identificarea cu usurință a tipului de produs și nu au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste
specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".
Ofertanții au obligația de a prezenta propunerea tehnică în conformitate cu toate specificațiile
tehnice conținute în Caietul de sarcini și să prezinte toate documentele prevăzute prin acesta.
Ofertanții au obligația de a introduce în oferta tehnică Fișa tehnică a echipamentelor ofertate,
certificată de către producătorul echipamentului.
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Tabel - Specificații tehnice
NR.
CRT.

DENUMIRE
ECHIPAMENT

Buc

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
•
•
•

1.

2.

POMPĂ DE CĂLDURĂ
AER-AER

SISTEM DE PANOURI
FOTOVOLTAICE

2

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcționare la temperaturi scăzute;
Performanța medie în răcire: maxim13 kw;
Productivitatea medie în încălzire: maxim 15
kw.
Tehnologie tip inverter;
Modul de control la distanță;
Tip freon: R32;
Consum în timpul răcirii: max.1,65 kW;
Consum în încălzire: max. 1.65 kW;
Prevăzut cu sistem împotriva înghețului
unității exterioare;
Repornire automata;
Uscare automata.
Panouri fotovoltaice: minim 330 w – 60 buc;
Invertor ongrid trifazat - 1buc;
Structura de prindere panouri pe acoperis 1buc;
Accesorii sistem (cabluri, protectii etc) - 1buc.

Pentru toate echipamentele se vor prezenta certificatele/declarațiile de performanță
(conformitate) CE emise de producător.
Aceste cerințe tehnice sunt cerințe minimale. Orice ofertă care nu întrunește aceste cerințe
va fi considerată ca neconformă și nu va fi luată în considerare.
III.

CONDIȚII DE PLATĂ

Pentru livrarea echipamentelor se acordă avans de până la 100%.
Având în vedere faptul că achiziția face parte dintr-un contract cu finanțare europeană, având ca
sursă de finanțare FEDR, prioritatea de investiții 2.1, plata se va realiza în corelație cu mecanismul
de decontare al cererilor de rambursare, astfel:
- În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la emiterea facturii se va achita 100% din
valoarea de bază a facturii și valoarea integrală a TVA-ului;
Furnizorul va ține evidența tuturor cheltuielilor, a documentelor justificative, precum și a
corespondenței și solicitărilor primite din parte entității contractante. Plățile se vor realiza numai
în baza facturii acceptate de către autoritatea contractantă.
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IV.

CONDIȚII DE TRANSPORT

Ofertantul își asumă riscurile pe care le implică transportul echipamentelor/utilajelor până la
sediul achizitorului, montarea și punerea lor în funcțiune.
Transportul echipamentelor se va asigura de către ofertant fără costuri suplimentare din partea
autorității contractante.
Nerespectarea acestor condiții atrage după sine rezilierea contractului de furnizare.
V.

CONDIȚII DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și testa echipamentele pentru a
verifica conformitatea cu specificațiile solicitate.
Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge echipamentele, nu va
fi limitat sau amânat datorită faptului că echipamentele au fost inspectate și testate de furnizor, cu
sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația
finală.
Dacă echipamentele inspectate sau testate nu corespund specificațiilor din certificatul de
calitate/declarația de conformitate, achizitorul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are
obligația de înlocui echipamentele refuzate.
Echipamentele necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, refuzate de către achizitor, vor fi
înlocuite de furnizor în termen de 10 (zece) zile de la luarea la cunoștință a neconformității,
furnizorul fiind obligat să suporte cheltuielile corespunzătoare.
Echipamentele vor fi însoțite la livrare de următoarele documente:
- Factură fiscală în original;
- Proces verbal de predare primire cu menționarea seriilor echipamentelor;
- Proces verbal de recepție cu menționarea seriilor echipamentelor;
- Proces verbal de punere în funcțiune cu menționarea seriilor echipamentelor;
- Document de certificare a calității, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare;
- Certificat de garanție;
- Manual de utilizare în limba română și traducere în limba română, dacă este cazul, și
Manual de instruire și de operare în original și traducere în limba română, dacă este cazul.
Aceste documente vor fi puse la dispoziția achizitorului la data livrării utilajelor. Certificarea de
către achizitor că utilajele au fost livrate se va face după recepție.
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Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării
corespondenței propunerii tehnice cu cerințele caietului de sarcini. Ofertele care nu corespund
cerințelor minime solicitate în caietul de sarcini vor fi descalificate.
Instruirea angajaților ce vor folosi utilajele se va realiza de către furnizor, la sediul beneficiarului,
și nu va afecta valoarea acestora, costul instruirii fiind 0.
VI.

TERMENUL ȘI LOCUL DE LIVRARE

Ofertantul va livra echipamentele în termen de maxim 30 zile de la emiterea ordinului de livrare
de către beneficiar.
Recepția calitativă se va face în termen de maxim 5 zile de la livrare.
Întârzierile la furnizarea produselor față de termenul ofertat va fi considerată punere în întârziere
și va fi penalizată conform clauzelor contractuale asumate de furnizor.
Locul de livrare va fi comunicat de achizitor în cadrul ordinului de livrare.
VII.

SERVICE ȘI PERIOADĂ DE GARANȚIE

Furnizorul va oferi o perioadă de garanție minimă de 48 luni pentru pompele de căldură aeraer și minim 8 ani pentru sistemul de panouri fotovoltaice, perioada în care se va asigura
gratuit asistență tehnică, mentenanță și suport. Perioada de garantie va incepe de la data încheierii
procesului verbal de punere funcțiune.
VIII.. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului de furnizare este de 3 luni de la semnarea contractului de către ambele părți.
Durata de livrare a echipamentelor supuse prezentei proceduri este de maxim 30 de zile de
la emiterea ordinului de livrare de către beneficiar. Contractul va produce efecte până la
stingerea tuturor obligațiilor contractuale, respectiv predarea primirea, recepția, punerea în
funcțiune și plata acestora.
Menționăm că durata contractului de furnizare poate suferi modificări, în funcție de necesitățile
specifice de implementare și de prevederile contractului de finanțare încheiat între beneficiar și
Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional.
IX. PRECIZĂRI FINALE:
Ofertele care nu satisfac corespunzător cerințele prezentului caiet de sarcini vor fi declarate
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neconforme. Caracteristicile tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt minime. În
cadrul ofertei nu se acceptă oferte tehnice și/sau financiare incomplete.
Întocmit,
Neculaico Cristina - Gabriela

CristinaGabriela
Neculaico

Semnat digital de CristinaGabriela Neculaico
Data: 2021.09.08 12:22:12
+03'00'
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