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Nr iesire 6/22.09.2021
Denumirea firmei

CORA INOVO MOBILI SRL

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului

J28/398/2011

Cod Unic de Înregistrare / CIF

RO 2857882

Adresa sediu

str. Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 141, camera 2,
Comuna Izbiceni, judetul Olt.

Punct de lucru (locatie de implementare)

Orasul Corabia, Soseaua Caracalului, nr. 1, corp C12,
camera 4 si camera 6, numar cadastral 51758, judetul Olt

Poştă electronică

coramobili@yahoo.com

Telefon

0749149743

Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de 2.2.A, Schema de ajutor de stat regional pentru
investitii pentru îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii
în IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2.A
Titlul proiectului :
„ DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII CORA INOVO MOBILI SRL PRIN
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCTIA DE MOBILIER”

Contractul de finanțare Nr.7021 din 29.07.2021., Cod SMIS 138347, a fost încheiat cu
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de
Management pentruProgramul Operational Regional 2014 - 2020 și cu Organismul Intermediar
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia

DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE
COMPETITIVĂ
pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente specifice productiei de mobila

LOT 1
CORA INOVO MOBILI SRL
Prin reprezentant legal
Anghel Gherghita
'

Cap. I: INFORMATII GENERALE

Denumire: CORA INOVO MOBILI SRL
Cod Unic de Înregistrare / CIF: RO 2857882
Sediul social: str. Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 141, camera 2, Comuna Izbiceni, judetul Olt.
Locatia de implementare a proiectului: Orasul Corabia, Soseaua Caracalului, nr. 1, corp C12, camera 4
si camera 6, numar cadastral 51758, judetul Olt
Persoane de contact: Anghel Gherghita
E-mail: coramobili@yahoo.com

Telefon: 0749149743

Mijloace de comunicare pentru
procedura de atribuire:

Potențialii ofertanti pot intra în posesia documentației de
atribuire și a specificațiilor tehnice prin accesarea adresei URL:
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi

Activitatea pentru care a fost
aprobat proiectul

Potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala, Codul
CAEN al activitatii investitiei pentru care a fost aprobat proiectul
este : 3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditiile generale si
particulare care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent
care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii trebuie sa examineze cu grija
Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor,
prevederilor contractuale si de specificatii tehnice continute in aceasta Documentatie.
Nedepunerea unei oferte care sa contina toate informatiile cerute in termenul prevazut, va duce la
respingerea ofertei. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta relativ la Documentatia
de Atribuire; orice exprimare a unei astfel de rezerve va duce la respingerea imediata a ofertei, fara nici
o evaluare.
2.1) Obiectul si elementele contractului:
a) Denumire contract: contract de furnizare
b) Obiectul contractului si locul de livrare:

Obiectul contractului il constituie achizitia urmatoarelor produse:

Nr.
crt.
1

Denumire echipament

ACHIZITIE LINIE FABRICATIE
ORNNAMENTE SI PRODUSE DIN
LEMN
- FORMATA DIN LINIE DE
IMBINAT IN DINTI, CIRCULAR DE
SPINTECAT, CIRCULAR DE
RETEZAT, PRESA INCLEIERE LA
RECE, APLICATOR ADEZIV,
MASINA CALIBRAT SI SLEFUIT
PANOURI, EXHAUSTARE LINIE

Cod CPV

UM

Cant.

42000000-6 - Echipamente industriale

Buc.

1

Totodata, obiect al contractului îl constituie si transportul si punerea în funcțiune a
utilajelor/echipamentelor/bunurilor pentru care se solicită oferte, la adresa de livrare specificată în
cadrul prezentei documentații. Aceste servicii vor fi asigurate obligatoriu cu titlu gratuit de către
furnizor, acest aspect urmând a fi menționat în oferta financiară.
Locul de livrare:
Locatia de implementare a proiectului: Orasul Corabia, Soseaua Caracalului, nr. 1, corp C12, camera
4 si camera 6, numar cadastral 51758, judetul Olt
Durata contractului de achiziţie: maxim 6 luni de la semnarea contractului.
a) Divizare pe loturi: DA
b) Termen de livrare: maxim 5 luni de la semnarea contractului.
Modalitate de plata: se accepta plata unui avans de 100% din valoarea contractului de
achizitie. Beneficiarul va face plata avansului conform mecanismului cererilor de plata reglementat
conform OUG40/2015 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi
completărileulterioare coroborat cu prevederile OUG 52/15.04.2020, dupa cum urmeaza: după
semnarea contractului de furnizare, beneficiarul va face plata unui avans de 30% din valoare totală a
facturii, sumă care reprezintă contribuția proprie a beneficiarului. Ulterior se va elabora si depune cererea
de plată inbaza căreia AMPOR va deconta suma nerambursabila aferentă, in procent de 70%. Suma va fi
achitatade beneficiar furnizorului in maxim 5 zile lucratoare de la incasarea banilor de la AM POR.
Valoarea estimata a contractului de achizitie (conform Notei justificative privind determinarea valorii
estimate a contractului de achizitie).
Valoare totala estimata a contractului de achizitie este urmatoarea:
Nr.
crt
1

Produs/caracteristici
ACHIZITIE LINIE
FABRICATIE
ORNNAMENTE SI
PRODUSE DIN LEMN

U.M
Buc.

Cant.
1

Cod CPV
42000000-6

Pret unitar
(Lei fara TVA)

889.307,34

Valoare
estimată
(Lei fara TVA)
889.307,34

- FORMATA DIN LINIE DE
IMBINAT IN DINTI,
CIRCULAR DE SPINTECAT,
CIRCULAR DE RETEZAT,
PRESA INCLEIERE LA
RECE, APLICATOR ADEZIV,
MASINA CALIBRAT SI
SLEFUIT PANOURI,
EXHAUSTARE LINIE
Cursul de referinta aplicabil in eventualitatea in care se vor depune oferte atat in lei cat si in alte
monede (valute), pentru departajarea ofertelor d.p.d.v. al valorilor ofertate se va folosi cursul de schimb
valutarBNR valabil la data publicarii anuntului.
Pretul ofertei castigatoare ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului.
a) Procedura aplicată: Procedura de achizitie competitiva conform prevederilor OMFE nr.
1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile soliciantilor/ beneficiarilor privati
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene
b) Legislaţia aplicată:
- Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii
competitive aplicabile solicitantilor / beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618, din 12
august 2016.
- Art. 14 si art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora.
c) Desemnarea ofertei castigatoare: In conformitate cu prevederile OMFE nr. 1284/2016
Sectiunea a 4-a Derularea procedurii competitive, punctul 4.2 Analiza ofertelor si elaborarea notei
justificative de atribuire, oferta castigatoare va fi desemnata in urma elaborarii Notei justificative de
atribuire.
2.2) 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 asigurăpremisele 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
rezultatee obtinute.
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.
Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă prezintă cele mai multe avantaje tehnice și financiare,
în raport cu celelalte oferte primite și care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.
Se vor compara ofertele primite în raport cu toate specificațiile tehnice publicate și va fi aleasă oferta
care îndeplinește cerințele tehnice ce prezintă avantaje față de acestea, la un raport calitate/preț
competitiv.
Principalele elemente de departajare în funcție de care va fi stabilită oferta castigătoare sunt:
• specificații tehnice superioare.
• preț;
2.3) Graficul de desfășurare a procedurii de atribuire:
Activitatea
Publicare anunt invitatie de participare pe Site
www.fonduri-ue.ro / achizitii beneficiari privati
Termen limita de solicitare a clarificarilor de catre
potentialii ofertanti (solicitarile de clarificari pot fi
transmise prin e-mail la adresa

coramobili@yahoo.com

Data

Ora

Locatia

22.09.2021

Site www.fonduri-ue.ro – rubrica achizitii beneficiari privati

24.09.2021

Orasul Corabia, Soseaua
Caracalului, nr. 1, corp C12, camera
4 si camera 6, numar cadastral
51758, judetul Olt, România
Tel: 0749149743,
E-mail:

12.00

coramobili@yahoo.com
Termen limita de transmitere a raspunsurilor la clarificari
catre ofertanti
Pana la
27.09.2021

Termen limita de depunere a ofertelor

Publicarea pe Site www.fonduri-ue.ro – rubrica - achizitii
beneficiari privati, a anuntului de semnare a contractului
cu castigatorul
(Conf. Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr.
1284/2016)

01.10.2021

In maxim 5 zile
calendaristice de
la semnarea
contractului de
achizitie

Potentialilor ofertanti ce au solicitat
clarificari, pe e-mail . Raspunsul la
clarificari va fi adus la cunostiinta
tuturor ofertantilor prin publicarea
pe Site www.fonduri-ue.ro /achizitii,
in cadrul anuntului publicat de
CORA INOVO MOBILI SRL
Orasul Corabia, Soseaua
Caracalului, nr. 1, corp C12, camera
16.00 4 si camera 6, numar cadastral
51758, judetul Olt, România, sau
prin posta sau curier la aceeasi
adresa.
In cadrul anuntului publicat pe Site
www.fonduri-ue.ro – rubrica achizitii beneficiari privati

Data de deschidere a ofertelor este 01.10.2021, ora 17.00, la punctul de lucru al
beneficiarului.
Conform OMFE 1284/2016, în caz de clarificări/modificări, în anunţul publicat pe Site
www.fonduri- ue.ro/achizitii beneficiari privati se va bifa câmpul care anunţă operatorii economici că
s-au adus clarificări/modificări la informaţiile iniţiale. În situaţia în care intervin solicitări de clarificare
care pot duce la modificări/ ajustări ale specificaţiilor tehnice, sau ale altor cerinte minime obligatorii,
beneficiarul privat poate să prelungească termenul de depunere al ofertelor, astfel încât să asigure
timpul necesar pentru elaborarea acestora, cu respectarea condiţiilor de publicitate.
In ce priveste evaluarea ofertelor si intocmirea notei justificative de atribuire, conform
prevederilor Ordinului 1284/2016 ce guverneaza procedura de achizitie, nu este impusa nici o
perioada de timp in care beneficiarul trebuie sa finalizeze aceasta etapa.

Beneficiarul va face evaluarea tuturor ofertelor primite, prin raportarea lor la toate cerintele
publicate in cadrul prezentei documentatii si va alege oferta castigatoare, la final intocmind nota
justificativa de atribuire.
Dacă se primeşte o singură ofertă, solicitantul/beneficiarul privat poate să o analizeze şi să
procedeze la atribuirea contractului de achiziţie dacă oferta respectă toate cerintele publicate in cadrul
prezentei documentatii.
Pe parcursul evaluarii ofertelor, beneficiarul are dreptul de a solicita oricarui ofertant si alte
documente sau informatii suplimentare, cu scopul de a verifica si certifica veridicitatea informatiilor
din cadrul ofertei depusa. In acest fel, beneficiarul incearca sa se asigurea ca informatiile din cadrul
fiecarei ofertesunt reale.
La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie
cu ofertantul castigator, beneficiarul are obligatia, conform prevederilor Ordinului 1284/2016, sa
completeze anunţul pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul contractului.
*Mijloace de comunicare:
• Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie transmisă
în scris pe adresa de e-mail menționata în Cap.I Informatii generale, punctul 1. Informații generale
cu privire la achizitor, respectiv coramobili@yahoo.com sau depuse la sediul Achizitorului specificat in
prezentul document.
• Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia
de atribuire.
• Achizitorul are obligaţia de a transmite răspunsurile până la data limită prevăzută în prezenta
documentație de atribuire.
• În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în termenul
menționat în anunț, solicitarea de clarificare nu va fi luată în considerare.
• Toate răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate pe www.fonduri-ue.ro.
În conformitate cu OMFE 1284/2016 beneficiarul privat NU trebuie să elaboreze o
comunicare scrisă privind rezultatul procedurii catre toti cei care au depus oferte, acesta având
doar obligația de a publica pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro date despre câștigătorul
contractului în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție.
2.4) Căi de atac în cazul în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a
desfășurat procedura de achiziție
În cazul în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura de
achiziție acesta are la dispozitie caile de atac conform legislatiei aplicabile in vigoare.
2.5) Cazuri de respingere a ofertelor:
- Neprezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate
- Daca se constata intentia ofertantului de a pacali beneficiarul
- Prezentarea documentelor nesemnate/neștampilate/neconforme cu specificațiile prezentate
în prezenta documentație
- Ofertarea de bunuri care nu corespund obiectului achiziției sau care nu respecta cerintele
tehnice minime solicitate
- Prezentarea unei oferte incomplete (ofertarea parțială a bunurilor sau lipsa oricarui document
obligatoriu solicitat prin prezenta documentatie, sau lipsa informatiilor minime solicitate a fi prezentate
in oferta tehnica conduce la descalificarea ofertei). Nu se admit completari de documente la o oferta
dupa termenul limita de depunere.

- Alte neconformități ale ofertei raportat la prevederile prezentei documentații
- Depunerea ofertei după data și ora sau la altă adresa decât cele prevazute în prezenta
documentație
- Depunerea ofertei folosind alte mijloace decât cele prevazute în prezenta documentație
(ofertele transmise prin e-mail sau fax nu vor fi acceptate).
2.6) Anularea procedurii de achizitie
Anularea procedurii poate fi decisa atunci cand:
- la data si ora anuntata in anuntul publicat nu se primeste cel putin o oferta
- au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme
- nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare,
nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare
- se constata abateri grave de la prevederile legislative care afecteaza procedura de atribuire
sau este imposibila incheierea contractului
- in cazul in care, dupa finalizarea procesului de evaluare nu a fost stabilit un castigator,
procedura se anuleaza si se reia cu respectarea tuturor pasilor procedurali
- Conform OMFE 1284/2016 " Dacă solicitantul/beneficiarul privat identifică erori de fond în
documentele achiziţiei care nu au fost clarificate înainte de data de expirare a anunţului, procedura
nu se va încheia cu atribuirea contractului. În acest caz procedura se va anula, se vor corecta erorile
identificate şi se va relua procedura."
- sunt constatate anumite vicii de procedura care ar putea afecta derularea si atribuirea
contractului, si ar putea conduce la aplicarea de corectii financiare ulterioare, de catre AM POR, la
proiectul implementat de CORA INOVO MOBILI SRL pentru care se face achizitia echipamentelor
in cauza.
CORA INOVO MOBILI SRL isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta si/sau sa
anulezeintreaga procedura de atribuire si isi rezerva dreptul de a lansa un nou Anunt de participare.
In cazul in care procedura se anuleaza, se va publica in cadrul anuntului de pe www.fonduriue.ro/achizitii beneficiari privati motivul anularii si se va inchide anuntul prin neatribuire. Daca plicul
exterior in care se afla oferta nu a fost deschis, atunci oferta va fi returnata nedeschisa ofertantului.

2.7) Alte informații relevante
Participarea la această procedură de achiziție este deschisă tuturor operatorilor economici interesați,
indiferent de formă.
În depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertanții sunt obligați să respecte toate
instrucțiunile,formularele, specificațiile tehnice și prevederile contractuale prevăzute în documentația
de atribuire. Depunerea unei oferte care nu conține toate informațiile și documentele solicitate
în termenulspecificat, va duce la respingerea ofertei.
Prin depunerea ofertei, ofertantul acceptă în totalitate și fără rezerve condițiile contractuale și termenii
care guvernează acest contract.
Legalitatea si autenticitatea documentelor prezentate de Ofertanti sunt prezumate.
Ofertantul este singurul responsabil de legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor
prezentate, in original sau in copie. Analiza documentelor prezentate de Ofertanti, de catre beneficiar,
nu angajeaza responsabilitatea sau obligatia beneficiarului de a accepta documentele ca autentice si
legale si nu exonereaza resposabilitatea singulara a Ofertantului in acest domeniu.

Cap. II: CERINTE MINIME DE CALIFICARE
3. Cerințe minime de calificare, precum și documentele care urmează să fie prezentate de
ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare.
3.1) Situația personală a candidatului / ofertantului
3.1.1 - Declaratie privind neincadrarea in
prevederile art 14 si art. 15 din OUG 66/2011
privind conflictul de interese in cadrul
procedurilor de achizitii
Solicitat ■ Nesolicitat □
Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in
niciuna din situatiile prevazute de art. 14 si 15 din
OUG 66/2011, sub sanctiunea excluderii din
procedura.

Cerinţă obligatorie: Se solicită prezentarea Declaraţie
privind neincadrarea în situaţiile de conflict de interese,
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.
66/2011 – Formular 2
Lipsa prezentarii documentului duce automat la
descalificarea ofertantului

3.1.2 - Certificatul constatator
Solicitat ■ Nesolicitat □
Toti ofertantii au obligatia prezentarii acestui
document

Cerinţă obligatorie - Pentru persoane juridice române:
Candidatul va prezenta Certificatul constatator eliberat
de Oficiul Registrului Comerţului (in original sau copie
certificata "conform cu originalul", emis cu cel mult
30 zile calendaristice anterior datei depunerii ofertei)
de pe lângă instanţa competentă din care să rezulte,
printre altele: denumirea ofertantului, adresa actuala si
obiectul de activitate al societatii, actionarii si
administratorii firmei, în original sau xerocopie certificată
pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi
ştampila.
Documentul va fi insotit de o copie certificată, pentru
conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă, a
Certificatul de înregistrare (CUI) eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului.
Lipsa prezentarii acestor documente duce automat la
descalificarea ofertantului.
Cerinţă obligatorie - Pentru persoane juridice straine:
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii
profesionale operatorul economic va prezenta documente
edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare
ca persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi insotite
de traducere in limba romana.
Lipsa prezentarii documentului similar duce automat la
descalificarea ofertantului.

3.2) Modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare
a) Limba de redactare a ofertei: 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.
b) Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile.
c) Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiară va fi elaborată ținând
cont de următarele cerințe:
1. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate
informațiile solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate
de obiectul contractului de achiziție.
2. Obiectul propunerii financiare îl constituie și transportul si punerea în funcțiune a bunurilor
pentru care se solicită oferte, la adresa de livrare specificată în cadrul prezentei documentații. Aceste
servicii vor fi asigurate obligatoriu cu titlu gratuit de către furnizor, acest aspect urmând a fi
menționat în oferta financiară. Ofertantul va evidenția propunerea financiară în cadrul Formularului
de ofertă, care se va completa în conformitate cu Formularul 3.
3. Oferta financiară va fi detaliată pentru fiecare produs în parte.
4. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de
valabilitate, precum și în perioada derulării contractului.
5. Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei și sau altă monedă, cu menţiune separată
privind TVA. Ofertele vor fi comparate ținând cont de cursul de schimb mentionat in cadrul prezentei
documentatii la punctul 2.1. Moneda contractului va fi cea agreată de părți, cu respectarea
informatiilor din propunerea financiara - formularul 3
d) Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va conține cel puțin
următoarele detalii:
1. Denumirea completă a produselor ofertate. 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 bunurilor, fără însă a li se
schimba caracteristicile tehnice și/sau funcționale avute în vedere în cadrul denumirii inițiale;
Toate informatiile de ordin tehnic ale bunului ofertat
Termenul de livrare
Perioada de garanție – minim 12 luni.
Documentele care insotesc produsul la livrare
Manualul de utilizare in limba roamana a echipamentelor
Declaratie pe propria raspundere privind asigurarea unei persoane/unor persoane calificate pentru
oferirea instructajului in ceea ce priveste functionarea echipamentelor.
8. Orice alte informatii considerate a fi relevante de catre ofertant
2.
3.
4.
5.
6.
7.

e) Criteriul de atribuire – cel mai bun raport calitate -pret
Atribuirea contractului se va face conform urmatorului punctaj.
Pretul ofertei – 30%
Algoritm de calcul:
- pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de
evaluare respectiv: 30 de puncte
- pentru alt pret decât cel prevazut la primul alineat punctajul se acorda aplicând formula:

punctaj oferta = (pret minim / pret ofertat) x 30
unde:
- preț minim este prețul cel mai scăzut din ofertele considerate admisibile și i se va acorda maximul de
puncte, respectiv 30 de puncte;
- preț ofertat este prețul ofertei evaluate.
Nota:
Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.
Oferta tehnica – 70% (conform anexei privind acordarea punctajului).
NOTA: Structura ofertei tehnice este specifica fiecarui ofertant si nu este impusa prin prezenta
documentatie. Orice ofertant are insa obligatia ca pe baza ofertei tehnice elaborata si depusa in cadrul
documentatiei sa completeze si sa depuna si Formularul nr. 4 - Tabel comparativ privind caracteristicile
tehnice.
Specificatiile tehnice sunt conditiile minimale pe care trebuie sa le indeplineasca oferta
castigatoare. Specificaţiile tehnice 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.
Lista bunurilor ce fac obiectul prezentei proceduri
Nr.
Denumire
Cantit
Caracteristici tehnice minime obligatorii
Crt.
echipament
ate
ACHIZITIE
LINIE
1
1.
Linie de imbinat in dinti:
FABRICATIE
Masa automata rotativa
ORNNAMENTE SI
- - lungime masa de lucru, situatie in fata grupului de frezare PRODUSE DIN LEMN
1500-1600 mm
- FORMATA DIN
- - latime masa - 400-630mm
LINIE DE IMBINAT
- Unitate de frezare cu aplicare automata adeziv la a doua
IN DINTI, CIRCULAR
cerere
DE SPINTECAT,
- Dimeniuni de lucru:
CIRCULAR DE
- Lungime: 150~750 mm
RETEZAT, PRESA
- Latime: 20~150mm
- Putere grup frezare 7,5-15kw
INCLEIERE LA RECE,
- Latime masa de lucru: 600-630
APLICATOR ADEZIV,
- Echipata cu banda PVC actionata
MASINA CALIBRAT
- Avans cu viteza reglabila hidraulic, actionata de motor putere
SI SLEFUIT
1,5kw
PANOURI,
- Circular retezare/indreptare cu actionare motor putere 5,3 EXHAUSTARE LINIE
10kw
- Aplicare adeziv cu extruder automat si rezervor adeziv cu
-

sistem de recirculare
Presa de incleiere la rece
Dimensiuni de lucru:
Latime:30~150mm
Grosime:20~75 mm
Lungime de presare: 4500-4600 mm
Unitate retezare lamella la lungime inainte de asamblare.
Presa panouri

-

Dimensiuni de lucru (lungime x latime): 4500x1200mm
Grosime de lucru maxima: 25-60(90) mm
Numar de sectiuni 3-6
Numar bare pe fiecare sectiune minim.10 buc
Cleme pentru grosime de lucru 25-90 mm
Aplicator adeziv
Actionat cu motor: latime de lucru 2x280-400 mm
Transportator de intrare cu role actionate
Lungime 1500-4500 mm
Latime 250-300 mm
Dispozitiv aplicare adeziv
Latimea de lucru 250-300 mm
Putere instalata de minim 0,25kw
Transportor evacuare cu palete inox:
Lungime minim 1500 mm
Latime minim 300 mm
Masina de calibrat si slefuit panouri
Cu 3 unitati de lucru
Latime utila de lucru: 900-1100
Grosime maxima de lucru 120 mm
Unitate de lucru 1: valt echipat cu cutite elicoidale pentru
rindeluire
Unitate de lucru 2: valt calibrare cu banda abraziva
Unitate de lucru 3: rola si tambon pentru calibrare si slefuire
Sistem de presare material la intrare si iesire
Viteza de avans banda: 0-18m/min
Pozitionare electronica pentru grosimea de lucru
Actionare banda cu motor -reductor
Putere motor principal -rindeluire cu cutite 22-30kw
Putere motor principal -calibrare cu banda abraziva 15-19 kw
Putere motor principal – slefuire cu banda abraziva 11-15 kw
Exhaustare linie
Circular de retezat cu optimizare la lungime

-putere motor: 5,00-7,5 kW
-putere motor avans: 2 kw
Lungime minima de lucru piese la intrare:300 mm
Sectiune de taiere latime x grosime):200x20mm, 150x50
mm, 100x100 mm.
Diametru panza circulara: pana la D455 mm
Dispozitiv de presare laterala material instalat pe masa de
intrare.
Vor fi luate în considerare toate ofertele care asigura un nivel cel putin egal sau superior al
cerintelor tehnice minime obligatorii ; ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în
prezenţa documentaţie vor fi considerate neconforme.
Specificaţiile tehnice care indică o anumită sursă, origine, producţie, un produs special, o
marca de fabricatie sau de comerţ, un brevet de inventie, o licenţă de fabricaţie, etc. sunt
menţionate numai pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea
sau eliminarea unor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate
ca având menţiunea“sau echivalent”.

f) Modul de prezentare a ofertei:
1. Adresa la care se depune/transmite oferta:
Ofertele se vor transmite/depune la punctul de lucru al CORA INOVO MOBILI SRL din Orasul
Corabia, Soseaua Caracalului, nr. 1, corp C12, camera 4 si camera 6, numar cadastral 51758,
judetul Olt, România, personal sau prin posta/curier.
2. Data limită pentru depunerea ofertei: 01.10.2021, ora 16:00
3. Oferta se depune in plic inchis si sigilat avand inscrisurile de mai jos: Denumirea si adresa
completa a ofertantului - pentru a putea fi returnat nedeschis in cazul in care oferta este declarata
intarziata sau este depusa la o alta adresa decat cea specificata in documentatie
− Mentiunea: OFERTĂ pentru atribuirea contractului de furnizare în cadrul proiectului cu
titlul „„ DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII CORA INOVO MOBILI SRL PRIN ACHIZITIA DE
ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCTIA DE MOBILIER”

4. Mentiunea: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 01.10.2021, ora 17:00
5. Numărul de exemplare: un original
6. Pe lângă documentele de calificare solicitate, propunerea tehnică şi cea financiară, se vor
prezenta şi următoarele documente (in exteriorul ofertei):
Scrisoarea de înaintare: Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în
conformitate cu modelul prevăzut în Formularul 1 – din Capitolul III – Formulare
g) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei:
- Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată
beneficiarului privat până la data şi ora depunerii ofertelor.
- Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru
depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta beneficiarului privat o cerere de retragere a ofertei
în vederea modificării. Beneficiarul privat nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului
de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de
atribuire.
- Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului.
- Oferta depusă la o altă adresă a beneficiarului privat decât cea stabilită sau după
expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.
h) Informarea privind rezultatul procedurii de atribuire:
Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei si imediat dupa finalizarea evaluarii
tuturor ofertelor inregistrate, CORA INOVO MOBILI SRL va instiinta Ofertantul castigator, ca oferta sa a
fost acceptata.
Toti ofertantii vor fi informati cu privire la rezultatul procedurii prin publicarea anutului de
atribuire/neatribuire pe www.fonduri-ue.ro/achizițiiprivați
i) Alte informații:
- Operatorii economici interesați de prezenta procedură au obligația de a verifica modificările
aduse documentației de atribuire, care vor fi publicate pe web-site-ul www.fonduri- ue.ro/achizițiiprivați.
- Lipsa propunerii tehnice sau a propunerii financiare va conduce la respingerea ofertantului.

- Lipsa oricarui document obligatoriu mentionat in cadrul prezentei documentatii va conduce
la respingerea ofertei
- De asemenea, daca va fi cazul, se va stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau
de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru
transmiterea clarificarilor.
- In cazul in care ofertantii nu transmit in perioada precizata clarificarile/raspunsurile solicitate,
sau in cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va considera
neconforma si va fi respinsa.
- In cazul in care ofertantul modifica, prin raspunsurile pe care le prezinta la clarificari,
continutul propunerii tehnice și/sau financiare, oferta va fi considerata neconforma si va fi respinsa.
- CORA INOVO MOBILI SRL, in derularea contractului de achizitie incheiat cu ofertantul
castigator, are posibilitatea de a apela la mecanismul cererilor de plata in conformitate cu prevederile
OUG 40/2015 si HG 93/2016, coroborat cu prevederile OUG 52/15.04.2020.
In conformitate cu prevederile OMFE nr. 1284/2016 Sectiunea a 4-a Derularea procedurii
competitive, punctul 4.2 Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire, "pentru a
asigura o justificare corespunzătoare în alegerea ofertei pentru contractare, se elaborează Nota
justificativă de atribuire pornind de la cerinţele solicitate".
In cadrul notei justificative vor fi mentionate, daca va fi cazul, si ofertele respinse si motivul
respingerii acestora.
Cap. III: Informatii minime contractare
5.1 Semnarea contractului de achizitie
1) Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat castigator prin Nota
justificativă de atribuire si in interiorul perioadei de valabilitate a ofertei.
2) Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor două părţi semnatare,
obiectul, valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la furnizarea
echipamentului, livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii,
posibilitatea de acordare a unui avans, etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile.
3) Specificaţiile tehnice, clarificările şi oferta aleasă vor fi parte integrantă din contract, sub
formă de anexe
4) Nu se pot modifica prin contract specificaţiile tehnice şi oferta câştigătoare care au stat la
baza atribuirii contractului
5) Orice contract semnat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare începe să producă efecte
din momentul semnării acestuia de către ambele părţi. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate
produse /prestate servicii /executate lucrări şi nu pot fi efectuate plăţi. Acelaşi principiu este aplicabil şi
actelor adiţionale la aceste contracte.
6) Se vor respecta întocmai clauzele contractuale asumate
7) Orice modificare a contractului se consemnează printr-un act adiţional
8) Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial.
9) Modificări la contract se pot face doar în perioada de execuţie a contractului
10) Pretul contractului de achizitie ramane ferm pe toata durata acestuia.

FORMULARE DE PARTICIPARE
Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea
ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită beneficiarului examinarea si
evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat / ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie are obligatia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui
capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

CUPRINS

1. Scrisoare de înaintare – Formular 1
2. Declaraţie privind neincadrarea în situaţiile de conflict de interese, conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului României nr. 66/2011 – Formular 2
3. Formular de oferta – Formular 3
4. Tabel comparativ privind caracteristicile tehnice minime - Formular 4

FORMULARUL 1
OFERTANT
Sediul ………………………….
(denumire/nume)
Tel: ............................
E-mail: ...............................................
Înregistrat la sediul
beneficiarului privat
sub nr. ......../.................. ora .............

Scrisoare de înaintare
Cãtre,
.........., cu sediul in ....., jud. A..........., Romania, punct de lucru ........, Judet ..., România
Ca urmare a anuntului on-line de pe Site-ul www.fonduri-ue.ro / achizitii beneficiari privati din
data de ............, privind aplicarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului de achizitie
bunuri in cadrul proiectului „............. ", Cod SMIS ................
Noi …......................................……………….(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem
alãturat, urmãtoarele:
1. Plic sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, in original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa cã oferta noastrã este corespunzãtoare şi va satisface cerinţele dumneavoastrã.

Data completãrii
………/……/.......…..

Operator economic
……………………………
(Denumirea / semnãturã autorizatã)

FORMULARUL 2
OFERTANT

(denumirea/ numele)
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14-15 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 reprezentant legal al
..................................., referitor la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de furnizare,
pentru proiectul cu titlul „........", CodSMIS ................,
declar pe proprie răspundere, 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 atat
eu cat si societatea pe care o reprezint nu ne încadrăm în ipotezele descrise la art. 14 si 15 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 .............. SRL
dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că ............ 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 persoana autorizată)
......................................................
(semnătură persoana autorizată)

FORMULARUL 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
.......................................................
(denumirea/numele)

Propunerea financiara
Cãtre,
............... SRL, cu sediul in .............., jud. ........., România, punct de lucru din ..........., Judet
............, România
Domnilor,
1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul
..................................., reprezentant al ofertantului ................................................. (denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să furnizam, livram si sa punem in functiune bunurile detaliate in tabelul de mai jos, pentru
suma totala de ........................lei (suma in litere si in cifre), echivalentul a ....................... (moneda și suma
in litere si in cifre), la care se adaugă TVA in valoare de ...................... lei (suma in litere si in cifre),
echivalentul a ......................... (moneda și suma in litere si in cifre):
Nr.
crt
1

Denumirea produsului din
documentatia de atribuire

...............

Denumirea completa a
produsului propus de
ofertant

Cant.
(buc)

Pret unitar
fara TVA

Valoare fara
TVA

TVA

1

SUBTOTAL
TOTAL GENERAL

Pretul ofertei cuprinde bunurile furnizate. Transportul și punerea în funcțiune a
utilajelor/echipamentelor/bunurilor, nu sunt incluse in pretul echipamentelor, aceste servicii sunt
asigurate cu titlu gratuit de catre noi.
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pe o perioada de 60 de zile, şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic, oferta cu prețul cel mai scăzut sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data completãrii
………/……/.......…..

Operator economic
……………………………
(Denumirea / Numele rep. legal/imputernicit si semnãturã autorizatã)

FORMULARUL 4
CANDIDATUL/OFERTANTUL
.......................................................
(denumirea/numele)

TABEL COMPARATIV PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE MINIME
Cãtre,
.................SRL, cu sediul in......................., jud. ..........., România, punct de lucru ..............., Judet ................., România
In tabelul de mai jos, in coloana (1) sunt descrise caracteristicile tehnice minime pe care trebuie sa le cuprinda bunurile ofertate. In coloana nr. (2)
Caracteristici tehnice ofertate (modalitati de indeplinire a cerintei) – se vor introduce valorile efective ale parametrilor tehnici ai bunului ofertat
preluate exact din oferta tehnica ce insoteste oferta. In coloana nr. (3) Observatii - se vor face de catre ofertant precizari in situatia in care informatiile
din oferta tehnica depusa de acesta sunt prezentate sub o alta forma decat in cerintele tehnice minime obligatorii, observatii care vor ajuta beneficiarul
in evaluarea ofertei primita.
1. ACHIZITIE LINIE FABRICATIE ORNNAMENTE SI PRODUSE DIN LEMN- FORMATA DIN LINIE DE IMBINAT IN DINTI, CIRCULAR DE SPINTECAT,
CIRCULAR DE RETEZAT, PRESA INCLEIERE LA RECE, APLICATOR ADEZIV, MASINA CALIBRAT SI SLEFUIT PANOURI, EXHAUSTARE LINIE
NOTA: (se completeaza cu denumirea exacta a echipamentului ofertat) - 1 buc
(2) Caracteristici tehnice ofertate (modalitatea
(3)Observatii
(1) Caracteristici tehnice minime obligatorii
de indeplinire a cerintei)
(dupa caz)
-

Linie de imbinat in dinti:
Masa automata rotativa
- lungime masa de lucru, situatie in fata grupului de
frezare -1500-1600 mm
- latime masa - 400-630mm
Unitate de frezare cu aplicare automata adeziv la a
doua cerere
Dimeniuni de lucru:
Lungime: 150~750 mm
Latime: 20~150mm
Putere grup frezare 7,5-15kw
Latime masa de lucru: 600-630
Echipata cu banda PVC actionata
Avans cu viteza reglabila hidraulic, actionata de

motor putere 1,5kw

- Circular retezare/indreptare cu actionare motor
putere 5,3 -10kw

- Aplicare adeziv cu extruder automat si rezervor
-

adeziv cu sistem de recirculare
Presa de incleiere la rece
Dimensiuni de lucru:
Latime:30~150mm
Grosime:20~75 mm
Lungime de presare: 4500-4600 mm
Unitate retezare lamella la lungime inainte de
asamblare.
Presa panouri
Dimensiuni de lucru (lungime x latime):
4500x1200mm
Grosime de lucru maxima: 25-60(90) mm
Numar de sectiuni 3-6
Numar bare pe fiecare sectiune minim.10 buc
Cleme pentru grosime de lucru 25-90 mm
Aplicator adeziv
Actionat cu motor: latime de lucru 2x280-400 mm
Transportator de intrare cu role actionate
Lungime 1500-4500 mm
Latime 250-300 mm
Dispozitiv aplicare adeziv
Latimea de lucru 250-300 mm
Putere instalata de minim 0,25kw
Transportor evacuare cu palete inox:
Lungime minim 1500 mm
Latime minim 300 mm
Masina de calibrat si slefuit panouri
Cu 3 unitati de lucru
Latime utila de lucru: 900-1100
Grosime maxima de lucru 120 mm
Unitate de lucru 1: valt echipat cu cutite elicoidale
pentru rindeluire
Unitate de lucru 2: valt calibrare cu banda abraziva

- Unitate de lucru 3: rola si tambon pentru calibrare si
-

slefuire
Sistem de presare material la intrare si iesire
Viteza de avans banda: 0-18m/min
Pozitionare electronica pentru grosimea de lucru
Actionare banda cu motor -reductor
Putere motor principal -rindeluire cu cutite 22-30kw
Putere motor principal -calibrare cu banda abraziva
15-19 kw
Putere motor principal – slefuire cu banda abraziva
11-15 kw

- Exhaustare linie
-

Circular de retezat cu optimizare la lungime

-putere motor: 5,00-7,5 kW
-putere motor avans: 2 kw
Lungime minima de lucru piese la intrare:300 mm
Sectiune de taiere latime x grosime):200x20mm,
150x50 mm, 100x100 mm.
Diametru panza circulara: pana la D455 mm
Dispozitiv de presare laterala material instalat pe
masa de intrare.

Data completãrii
………/……/.......…..

Operator economic
……………………………
(Denumirea / Numele rep. legal/imputernicit si semnãturã autorizatã)

ANEXA PRIVIND CALCULUL PUNCTAJULUI ACORDAT

MODALITATEA DE ACORDARE PUNCTAJ

Criteriul de atribuire CEL MAI BUN RAPORT CALITATE – PRET

Factorii de evaluare sunt:

Factori de evaluare

Pondere

Punctaj

P1 - Pretul ofertei

30%

30 puncte

P2 - Oferta tehnica

70%

70 puncte

Punctajul total:
P total = P1+P2 = maxim 30 puncte + maxim 70 puncte = maxim 100 puncte

ASTFEL:
Nr.
Criteriu
Punctaj
Crt.
Descriere: componentă financiara
Algoritm de calcul:
- pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv: 30 puncte
- pentru alt pret decât cel prevazut la alineatul 1, punctajul se acorda aplicând formula:
punctaj oferta = (pret minim / pret ofertat) x 30
unde:
- preț minim este prețul cel mai scăzut din ofertele considerate admisibile și i se va acorda
maximul de puncte, respectiv 30 de puncte;
- preț ofertat este prețul ofertei evaluate.
Nota:
Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.
Descriere componenta tehnica
Algoritm de calcul:
Punctajul pentru componenta tehnica cuprinde anumite caracteristici tehnice ce se vor
puncta dupa cum urmeaza:
Pentru indeplinirea caracteristicii minime solicitate se va acorda un punct.
Pentru indeplinirea caracteristicii cuprinse in intervalul solicitat se vor acorda 5 puncte

Pentru indeplinirea caracteristicii maxime se va acorda punctaj maxim.
Punctaj
Punctaj
Punctaj
acordat
acordat
acordat
(caracteristica
Denumire caracteristici tehnice (caracteristica
(caracteristica
cuprinsa in
minima
maxima
intervalul
solicitata)
solicitata)
solicitat)
Linie de imbinat in dinti:
1.
1 punct
5 puncte
10 puncte
Masa automata rotativa
- lungime masa de lucru, situatie
in fata grupului de frezare -15001600 mm
Linie de imbinat in dinti:
Masa automata rotativa
- latime masa - 400-630mm
Linie de imbinat in dinti:
Unitate de frezare cu aplicare
automata adeziv la a doua cerere
- Putere grup frezare 7,5-15kw

2.
3.

Presa panouri

4.

- Numar de sectiuni 3-6

1 punct

5 puncte

10 puncte

1 punct

5 puncte

10 puncte

1 punct

5 puncte

10 puncte

5.

Aplicator adeziv
Transportator de intrare cu role
actionate
- Lungime 1500-4500 mm

1 punct

5 puncte

10 puncte

6.

Masina de calibrat si slefuit
panouri
- Latime utila de lucru: 900-1100
Masina de calibrat si slefuit
panouri
- Putere motor principal -rindeluire
cu cutite 22-30kw

1 punct

5 puncte

10 puncte

1 punct

5 puncte

10 puncte

7.

Oferta castigatoare va fi cea care va indeplini urmatoarele conditii:
-

Indeplineste toate cerintele de calificare solicitate prin caietul de sarcini al achizitiei,
respectiv este acceptabila

-

A depus oferta conforma si indeplineste toate cerintele tehnice specificate in caietul
de sarcini.

-

In cazul in care o oferta nu indeplineste cerintele specificate in caietul de sarcini, va fi
respinsa ca fiind neconforma

-

Este cea care va obtine punctajul maxim si se va clasa pe primul loc in ordinea
descrescatoare a punctajelor obtinute prin aplicarea criteriului de atribuire si a
algoritmului de calcul mentionat

