S.C. FOCUS TEHNODENT SRL

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
privind atribuirea contractului de furnizare având ca obiect:

achiziția
„Echipamente pentru laborator tehnică dentară”
Tip procedură: Procedură competitivă conform prevederilor ORDINULUI Nr. 1284/2016
din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
finanţate din fonduri europene, EMITENT MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE,
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 12 august 2016

Prezenta documentație conține următoarele secțiuni:
Sectiunea A - Informații privind modul de derulare a procedurii de achiziție
Sectiunea B – Specificații tehnice
Sectiunea C – Formulare
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Sectiunea A - Informații privind modul de derulare a procedurii competitive
1. Informații privind beneficiarul privat care inițiază procedura:
Numele organizaţiei: S.C. FOCUS TEHNODENT SRL
Cod unic de înregistrare: 37389943
Adresa poştală: Str. Someș, nr. 28, camera 1, etaj P, cod poștal 300570, Municipiul Timișoara, jud. Timiș;
Adresa poştă electronică: focustehnodent@gmail.com
Nume reprezentant: Andreea-Bianca Ungheanu
Număr de telefon: 0721531838
Orice comunicări legate de această procedură de achiziție se vor face numai în scris la datele de contact
prevăzute în această secțiune, în atenția persoanei de contact, cu referire directă la denumirea procedurii.
2. Informații privind proiectul de finanțare
Finanțarea pentru prezenta achiziție este asigurată în proporție de 80% pentru cheltuielile eligibile prin
Programul Operational Regional Componenta 1: 2.1.A. Microintreprinderi, Axa prioritară Îmbunatațirea
competitivitații întreprinderilor mici si mijlocii, Operațiunea Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în
domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri, Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea
dezvoltarii microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Diferența, pentru cheltuieli eligibile și neeligibile, este asigurată din surse proprii și atrase ale beneficiarului
privat.
Autoritatea de management este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
(www.inforegio.ro).
Organismul intermediar este Agenția Pentru Dezvoltare Regională Vest (www.adrvest.ro).

Administrației

3. Termene aferente procedurii de achiziție
Dată lansare procedură: 28.09.2021
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări din partea ofertanților: 30.09.2021, ora 15.00
Data transmiterii răspunsului la solicitările de clarificări: 01.10.2021
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 07.10.2021 ora 15.00
Solicitări de clarificări telefonice sau oferte primite după termenele limită de mai sus nu vor fi luate în
considerare.
Ofertele care sunt transmise după termenul limită pentru depunere se vor returna nedeschise.
4. Tipul contractului de achiziție:
Prezenta procedură se va finaliza cu semnarea unui contract de furnizare, în conformitate cu prevederile
ORDINULUI Nr. 1284/2016.
5. Obiectul contractului de achiziție:
Prezenta procedură vizează achiziția de echipamente după cum urmează:
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Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumire

UM

Cantitate

Scanner 3D

Buc

1

Imprimantă 3D

Buc

1

Cuptor fotopolimerizare
Sistem
spălare
printate 3D

modele

Buc
Buc

Pret unitar, fara
TVA (lei)

Pret total, fără
TVA (lei)

133.726,43
47.517,00

133.726,43
47.517,00

7.610,70

7.610,70

3.155,00

3.155,00

30.173,30

60.346,60

5.950,00

5.950,00

5.100,00

5.100,00

5.430,00

5.430,00

7.574,78

22.724,34

5.150,99

15.452,97

8.481,17

8.481,17

32.881,76

32.881,76

292.751,13 lei

348.375,97 lei

1
1

Buc
Cuptor ardere ceramică

2
Buc
1

Sablator
Buc

1

Soclator arcadă
Buc

1

Sistem de curățare cu abur
Buc

3

Sistem de aspirație
Buc

3

Micromotor
Buc

1

Microscop
Buc

1

Parafrezor
TOTAL

Echipamentele ofertate trebuie să fie noi și să respecte minim specificațiile tehnice din secțiunea B.
Valoarea estimată a achiziției este 348.375,97 lei fără TVA, respectiv 414,567.38 lei, TVA inclus.
Ofertele trebuie să menționeze explicit termenul de livrare de la data comenzii ferme și termenul de garanție
acordat pentru fiecare echipament în parte.
Echipamentele se vor livra in Municipiul Timișoara. La livrare echipamentele vor trebui în mod obligatoriu
să fie însoțite de certificat CE.
Beneficiarul privat poate solicita livrarea echipamentelor în baza comenzii ferme oricând pe perioada de
derulare a contractului de furnizare.
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6. Informații și documente ce trebuie incluse în ofertă
Oferta trebuie să includă într-un exemplar următoarele documente:
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent pentru persoane juridice
străine. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are
obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei pentru partea din contract pe care o realizează, prin
prezentarea certificatului constatator și a declarației privind lipsa conflictului de interese. Prin
certificatul constatator ofertantul va dovedi că are dreptul licit (cod CAEN relevant autorizat) pentru
vânzarea și întreținerea echipamentelor ce fac obiectul prezentei proceduri. Certificatul constatator va fi
utilizat și pentru a dovedi respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.
2. Documentele prezentate în secțiunea C Formulare, completate corespunzător
3. Propunere tehnică, din care trebuie să rezulte minim, punctual, conformitatea cu secțiunea B
Specificații tehnice pentru bunurile ce urmează a fi achiziționate precum și avantajele tehnice ale
produselor ofertate față de cele solicitate prin prezenta documentație de achiziție. În analiza propunerilor
tehnice se vor lua în considerare pe lângă caracteristicile tehnice obligatorii ale produselor detaliate în
specificațiile tehnice și serviciile ofertanților (de ex. service on site la sediul beneficiarului privat, termen
de garantie, instruire personal etc.) precum și alte informații relevante precum costul consumabilelor,
costul total de exploatare, etc. Ofertantul trebuie să ofere detalii amanuntite referitoare la service in
garantie si post-garantie: cine le furnizeaza, timp de raspuns, daca se ofera echipament de schimb sau/si
servicii echivalente ca durata si costuri cu ale beneficiarului in cazul in care defectiunea dureaza mai
mult de 7 zile. Avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea ofertei câștigătoare, raportat la
cerinţele solicitate sunt prezentate în secțiunea B Specificații tehnice.
4. Propunere financiară Formularul de ofertă financiară este prezentat în Secțiunea C Formulare. Ofertele
pot fi prezentate în lei sau euro, iar echivalarea lei/euro se va face la cursul BNR din data publicarii
anuntului pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Si ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede
decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb stabilite de BNR din data publicarii anuntului pe site-ul
www.fonduri-ue.ro. In oferta financiară se vor include si informații privind eventualele costuri post
livrare si punere in functiune, termene de livrare, termene de garanție, condiții comerciale, alte avantaje
financiare acordate de ofertant. Oferta financiară va conține atât prețurile unitare cât și valoarea totală a
ofertei. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu.
Toate documentele trebuie să fie întocmite în limba română sau să fie traduse în limba română. În cazul în care
traducerile nu sunt făcute de către un traducător autorizat reprezentantul operatorului economic ofertant trebuie
să certifice pe fiecare pagină faptul că își asumă corectitudinea traducerii.
La finalul procedurii se solicita pentru ofertantul declarat câştigator în vederea încheierii contractului de
furnizare:

Declaraţia pe propria răspundere actualizată din care să rezulte că acesta nu se află în conflict de interese,
conform art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011.
Prin depunerea ofertei, ofertantul câștigător își asumă:
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- faptul că va trebui să furnizeze orice informații sau documente suplimentare solicitate de ADR Vest sau
AMPOR în cadrul procesului de verificare a dosarelor de achiziție, a cererilor de rambursare/plată sau a
misiunilor de audit
- faptul că S.C. FOCUS TEHNODENT SRL poate utiliza pentru decontare mecanismul cererilor de plată, în
conformitate cu Prevederile contratului de finanțare iar operatorul economic câștigător se obligă să furnizeze
documentele necesare în acest sens și să accepte termenele de plată aferente acestei proceduri de decontare.
7. Informații privind modul de depunere a ofertelor
Ofertele se vor depune pe suport hârtie, într-un exemplar original, în plic închis, cu respectarea tuturor cerințelor
prevăzute în prezenta documentație.
Pe plic se va menționa:
Numele Beneficiarului privat: S.C. FOCUS TEHNODENT SRL
- Numele, adresa și persoana de contact a operatorului economic ofertant
- Mențiunea: Pentru procedura competitivă de achiziție „Echipamente pentru laborator tehnică
dentară”
- Mențiunea: ”A nu se deschide înainte de analiza ofertelor”
Fiecare pagină trebuie semnată în original, iar oferta trebuie numerotată pe fiecare pagină. Oferta trebuie să
conțină un opis, din care să rezulte documentele depuse și pagina/paginile din ofertă la care se regăsește
respectivul document. Stampilarea documentelor nu este obligatorie.
Prin depunerea ofertei operatorul economic își exprimă acordul să sprijine beneficiarul privat în implementarea
proiectului prin aplicarea mecanismului cererilor de plată reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.
40/2015 aprobate prin HG nr. 93/2016.
8. Informații privind modul de atribuire al contractului
În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, beneficiarul privat va alege oferta cu
cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului/viitorului proiect. În nota justificativă de atribuire
se vor prezenta avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea, raportat la cerinţele solicitate.
Avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea se raportează exclusiv la informaţiile prezentate în
ofertă/răspunsurile la clarificările solicitate.
Atenție! Beneficiarul privat nu are obligația să aleagă oferta cu prețul cel mai scăzut.
Nota justificativă de atribuire se va elabora după următorul model:

______________________________________________________________________________
|
NOTĂ JUSTIFICATIVĂ DE ATRIBUIRE
|
|______________________________________________________________________________|
| Cerinţele solicitate |
OFERTĂ
| JUSTIFICARE |
|______________________|_________________________________________|_____________|
|
| Conformitatea | Avantaje | Dezavantaje |
|
|
| ofertei cu
|
|
|
|
|
| specificaţiile |
|
|
|
|
| tehnice
|
|
|
|
|______________________|________________|__________|_____________|_____________|
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| .......
| ............
| ........ | ........... | ........... |
|______________________|________________|__________|_____________|_____________|

Ținând cont de cele precizate mai sus S.C. FOCUS TEHNODENT SRL își rezervă dreptul de a nu contracta
oferta cu preţul cel mai scăzut.
9. Contestarea
În conformitate cu prevederile legii, în situaţia în care un operator economic este nemulţumit de modul în care
s-a desfăşurat procedura competitivă, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru
soluţionarea cauzei.
În cazul în care instanța va decide că respectiva contestație este nefondată beneficiarul privat se va îndrepta
împotriva operatorului economic și a reprezentanților legali pentru recuperarea prejudiciului cauzat de
neimplementarea proiectului de finanțare.
10. Informații privind contractul de furnizare
1. Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat prin nota justificativă de atribuire.
Documentația de atribuire nu conține un model standard de contract, acesta va fi negociat între S.C. FOCUS
TEHNODENT SRL și operatorul economic câștigător.
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 prestarea serviciilor, execuţia
lucrărilor, 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.
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Sectiunea B – Specificații tehnice
Echipamentele ce fac obiectul prezentei proceduri sunt:
Denumire
Caracteristici tehnice
echipament
Sursa de lumina - LED, lumina albastra
Zona de scanare - Max. 90x72x60 mm
Interfata - USB 3.0
Viteza scanare - 12 sec/arcada
Tehnologii:
• Intelligent Multi View
• Scanare color
• Sistem deschis (open STL)
• Scanare amprenta dubla automata, cu brat robotizat cu 3 axe de
miscare (brat de scanare optional)
• Scanarea articulatoarelor tip ARTEX, SAM, KAVO (fara a fi
necesara scoaterea modelului din articulator), accesoriu de scanare
inclus
• Placa pentru scanare articulatoare inclusa
• Constructie deschisa (fara usa de acces, pt ergonomie si usurinta in
exploatare)
• Scanare MULTI-BONT flexibil, ce permite scanarea bonturilor
mobile simultan cu scanarea arcadei antagoniste
• Acuratete 7 μm
• Interfata USB 3.0 tip B

1. Scanner 3D

Scannerul 3D include:
PC High End pentru design (intel i7 sau superior, 32GB RAM, stocare
minim 400GB SSD PCIe, monitor 23inch,placa video dedicata cu
minim 6GB memorie, licenta Windows); eficienta energetica ridicata.
Poate fi operat de persoane cu dizabilitati
Software CAD pentru tehnica dentara:
• Exocad Basic
• Modul implanturi
• Modul Bare pe implant
• Modul provizorii
• Modul gutiere
* Modul Scheletate
* Modul proteze totale
* Modul Smile Creator
• Modul Model Creator
• Librarie morfologii
•Articulator virtual
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Acest echipament este compus din scanerul propriu zis care are un
avantaj major prin scanarea amprentei, deci se scurteaza etapele de
turnare a modelelor, urmat de pc high end si licenta softului exocad cu
toate modulele necesare tipurilor de restaurari executate in laboratorul
de tehnica dentara.
Imprimanta 3D pentru rasini
Sistem deschis ce ofera posibilitatea utilizarii cu costuri reduse
Marime pixel X,Y – 62 microni
Volum printabil – aprox 119x67x75 mm
Sursa lumnina – 385 nm
Rezolutie pe aza Z – variabila cu 1 micron
Fisiere acceptate – STL, SLC, STM
Software – Composer (inclus, update pe viata gratuit)
Conectivitate la retea – WiFi si Ethernet
Kit start inclus
2. Imprimantă
3D

3. Cuptor
fotopolimerizare
4. Sistem de
spălare a
modelelor
printate 3D

Acest sistem contribuie la formarea unor restaurarii protetice prin
printarea modelului de lucru pe care se va adapta si individualiza
restaurarea.
Echipat cu 30 LED-uri UV cu putere de 5W fiecare
Sistem radiant OmniRay 360
Frecvente radiate – 3
Sistem de control al temperaturii
Timpi scurti de polimerizare
Timpi de expunere reglabili
Alte caracteristici:
- control cu microprocesor
- afisaj cu ecran tactil (TOUCH) 3.2’
- sursa de lumina UV cu 3 lungimi de unda – 365, 405, 480 nm
- putere totala LED – 150W
- dimensiuni externe 364x404x318mm
- dimensiuni incinta polimerizare 200x200x190
- conectivitate WiFi 2.4 Ghz
- volta 110-230V, 6-4A, 50-60Hz
- control incalzire 6xControler PID
Tehnologie de spalare – sistem de agitare fara contact
Mod spalare – cos sau platforma
Capacitate lichid – 2 litri
Management – procesor IDM 16bit
Interfata – touch screen TFT
Conectivitate la retea – WiFi
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Cuptor ce realizeaza procesul de ardere a ceramicii pe structuri de metal,
zirconiu sau ceramica presata. Control precis al temperaturii pentru un
rezultat perfect.
Interfață USB
Pompa vacuum
Sistem autodry
Sistem MPTA
Consum maxim – aprox 1,5 kw
Posibilitate optional QR Reader
Posibilitate optional presare până la 5 plungere simultan
Posibilitate optional JAVA
Posibilitate optional Virtual Network Client
Posibilitate optional FTP Server Connection
Posibilitate optional control de la distanță iPad, iPhone, PC, etc
Posibilitate optional Quality Management to ERP
Display LCD Touch Screen
Tipuri programe – Easy, classic si professional

5. Cuptor ardere
ceramică -2 buc

Sunt necesare pentru ardere maselor ceramice la fel ca si cele existente care
nu vor fi suficiente la momentul implementarii sistemelor mai sus
mentionate.
• Camera de sablare mare ofera utilizatorului libertate de miscare
• Proceduri de lucru cu precizie si eficienta datorita camerei de amestec
speciala
• Concept inovativ PerfectView: camp vizual extins si iluminare LED de
4800Lux ce confera contrast optim obiectelor din camera de sablare
• Geamul ofera vizibilitate perfecta si are durata de viata de 10 ori mai
datorita protectiei cu strat de silicon
• Ventilatie optima in interiorul camerei de sablare
• Comutare intre rezervoare din interiorul camerei de sablare
• Duze speciale IT din carbura de tungsten cu durata de viata de 4 ori mai
lunga fata de cele clasice
• Furtunuri integrate ergonomic pentru vizibilitate optima in interiorul
camerei de sablare
Date tehnice:
• Alimentare la retea: 220-240V, 50/60Hz
• Presiune de lucru: 1-8bar (14,5-116psi)
• Presiune maxima la conectare externa: 8bar (116psi)
• Consum de aer: 98l/min la 6bar (3.46cfm la 87psi)
• Lumina: 4800Lux/16W
• Dimensiuni (W x H x D): 395x285x460mm (15,6x11,2x18,1inch)
• Diametru interior/exterior furtun aer comprimat: 4mm (157mil) / 6mm
(236mil)
• Doua recipiente pentru materiale: 25-70μm si 70-250μm

6. Sablator
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Datorita diversitatii materialelor, acest sablator va fi utilizat unui singur tip
de restaurari, cele din zirconiu pentru a evita contaminarea cu alte
materiale.
Masuta de lucru usor de detasat
Freza de 6 grade, ultra-dura
Posibilitate de conectare la aspiratie si control automat al acesteia
Reglarea in inaltime a pozitiei frezei
Consum max. 120VA
Nivel zgomot <70 db

7. Soclator de
arcadă

8. Sistem de
curățare cu abur

9. Sistem de
aspirație

10. Parafrezor

Este necesar la fasonarea modelelor de lucru din gips.
Sistem de umplere manuala cu acces facil
Nivel de presiune ajustabil
Consum aprox. 1200W
Temperatura 150 grade Celsius
Presiune 4.5 bar
Capacitate 3,5 L
Sistem ergonomic
Din acelas motiv, si acest sistem va fi folosit pentru restaurariile din zirconiu,
pentru a nu-l contamina.
Sistem silentios
Control digital al vitezei
Sistem cu sac de filtrare
Nivel de zgomot scazut <66 dBA la operarea in regim normal
Buton ON/OFF pentru aspirare ocazionala
Capacitate de 285 m3/h
Presiune de 96 mbar
Sistem automat de detectare a tensiunii de alimentare
Motor fara perii cu durata de viata de minimum 30.000 ore
Aceste aspiratoare sunt necesare posurilor unde vor fi montate cele trei
micromotoare unde se va prelucra separat, zirconiu, modelele din rasina, si
ceramica.
Motor fara perii
Cap de frezare cu sistem de iluminare led integrat
Putere 80W
Sistem de prindere mecanic, pentru masuta de modele
Sistem de iluminare integrat pe capul motorului de frezare
Suport pentru brate integrat
Cuplu 6,7 Ncm
Include Schick Ceramic Milling set:
- tub de aspiratie
- separator
- turbina T100 cu aer comprimat
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- masuta pentru modele
- sistem de iluminare a turbinei
- set de freze diamantate
- adaptor
Acest sistem este folosit pentru frezarea si lustruirea pieselor din zirconiu cu
ajutorul turbine cu apa.
Micromotor cu cuplu mare de 9NCM pentru prelucrarea oricaror tipuri de
material
Viteza rotatie 1000-50.000 rpm
Cuplu maxime 8,7 ncm
Tip motor - Fara perie
Control viteza
Piesa de mana ergonomica
Greutate redusa a piesei de mana

11. Micromotor

12. Microscop

Cele trei micromotoare sunt prevazute pentru noul flux de lucru etapizat
pentru ca diferitele materiale sa nu se contamineze.
Sursa lumina 20 leduri shaddow free
Alimentare 9V DC
Tip suport - Stand universal
Lentile suportate 2x, 4x, 6x, 8x
Lentile incluse in pachet 4x
Tip vizor Stereo
Cu acest aparat verificam calitatea tuturor etapelor de lucru din laboratorul
de tehnica dentara.

Pentru echipamentele ce urmează să fie achiziționate, avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea,
raportat la cerinţele solicitate sunt:
- posibilitatea de realizare de produse de calitate ridicată și de prevenire a aparitiei defectelor produselor in
timpul procesului de productie
- specificatiile tehnice ale echipamentelor să fie egale ori superioare celor solicitate prin prezentul document
- costul de exploatare cat mai scazut
- usurinta si flexibilitate in exploatare
- viteza de executie cat mai mare, in conditiile mentinerii unui nivel de calitate ridicat
- termenul de garanție cât mai ridicat. În acest sens se menționează că perioada de durabilitate a proiectului
este de 3 ani de la depunerea cererii de rambursare finală
- termen de livrare cât mai scăzut
- modul de realizare a intervențiilor în perioada de garanție și post garanție, respectiv modul de asigurare cu
piese de schimb și consumabile
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Ofertanții trebuie să depună oferte pentru toate echipamentele ce fac obiectul acestei
proceduri. Nerespectarea acestei cerințe va duce la respingerea ofertei.
Note:
1. Prezentul document are și rolul de ”caiet de sarcini”.
2. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu
special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de
fabricație, sunt menționate din eroare sau pentru a identifica cu ușurință tipul de
produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici
sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având menținea
”sau echivalent”.
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Sectiunea C – Formulare
Formular nr. 1

Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)
DECLARATIE
Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 13 - 14 – 15
Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011
Subsemnatul................................................................,
in
calitate
de
reprezentant
legal
al.............................................................................., declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii
din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca ofertantul nu
este in conflict de interese, conform prevederilor art. 13-14-15 din OUG 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, pentru atribuirea contractului de furnizare organizată de BON
STEEL SRL
Extras OUG 66/2011:
Art. 13 ”(1)Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost
implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel
puţin 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.
(2)Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite instanţei anularea contractului de finanţare
care a fost încheiat, în cazul încălcării prevederilor alin. (1).
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.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie de
prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora”
Art. 15 “(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia
nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14.
(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”

Data completarii .............

Operator economic,
...................................
(semnatura autorizata),
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Formular nr. 2

OFERTANTUL
_________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_______________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
____________________________________________, (denumirea produselor)
pentru suma de ____________________ lei/euro (suma in litere si in cifre), platibila dupa receptia
produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe
valoarea adaugata in valoare de_________________________ lei/euro(suma in litere si in cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in
graficul de livrare anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 de zile, respectiv pana la
data de _____________________ (ziua/luna/anul) ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
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|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Valoarea ofertei se defalcă după cum urmează (unde nu se aplică se trece 0 lei/euro):
- Pretul net/brut al echipamentului:
- Pretul transportului:
- Valoarea asigurarii de transport:
- Valoarea taxelor vamale:
- Pretul montajului:
- Pretul punerii in functiune:
- Pretul instruirilor si specializarilor:
- Pretul testelor si probelor:
- Pretul interventiilor si a pieselor de schimb principale
- Pretul consumabilelor

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Initiativă locală. Dezvoltare regională.
www.inforegio.ro

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

15

Formular nr. 3

OFERTANTUL,
____________________
(denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

Nr. crt

Denumirea produsului

Cantitatea

Data de

Data/Perioada de

(U.M)

livrare/Perioada

zile calendaristice

de zile

de la livrare

calendaristice

necesară pentru

necesara fiecarei

punere in

livrari de la data functiune/instalare
comenzii ferme
1
2
...

Ofertant,
________________
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 4

Declaraţia pe propria răspundere a ofertantului câștigător
La semnarea contractului de furnizare
______________________________________________________________________________
|
| SOLICITANT/BENEFICIAR/OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
|
| ..................
|
| (denumirea/numele)
|
|
|
|
DECLARAŢIE
|
| privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. .... din
|
| Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
|
| constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
|
| fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, |
| cu modificările şi completările ulterioare
|
|
|
|
Subsemnatul(a), ...................., în calitate de ..................., |
| referitor la procedura ........................, declar pe propria răspunde, |
| sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la
|
| art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi
|
| completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. ....|
| din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
|
| constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
|
| fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, |
| aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările|
| şi completările ulterioare.
|
|
Subsemnatul(a), ............................, declar că voi informa
|
| imediat .............. dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie. |
|
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în |
| fiecare detaliu şi înţeleg că ............................ are dreptul de a |
| solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii |
| suplimentare.
|
|
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu
|
| realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind|
| falsul în declaraţii.
|
|
|
|
...............................
|
|
(numele şi funcţia persoanei autorizate)
|
|
...............................
|
|
(semnătura persoanei autorizate)
|
|
|
|
A se completa/particulariza .....
|
|______________________________________________________________________________|
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