SPECIFICATII TEHNICE ACHIZITIE ECHIPAMENT

DENUMIRE ECHIPAMENT CE URMEAZA A FI ACHIZITIONAT:
Nr.crt.

Echipament/utilaj/instalatie

1

Nr. bucati

Linie automata de croit tricot

1

Titlul proiectului:
“CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII MANIFATTURE NEAMT SRL PRIN ACHIZITIA DE
ECHIPAMENTE DE PRODUCTIE PERFORMANTE”
1.

Obiectul contractului de achizitie il constituie achizitia urmatorului echipament:
•

Linie automata de croit tricot

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 744.295,00 lei fara TVA

2.
Nr.
crt.

Specificatii tehnice:
Echipament/utilaj/
instalatie

Nr.
bc.

Caracteristici tehnice
Linie automata de croit tricot compusa din:
- Sistem de croit automat compact format din masina automata de croit si
masina automata de spanuit-1 buc.
Masina automata de croit:
- fereastra de taiere min. 220 cm x min. 420 cm
- latime maxima material min. 210 cm
- inaltime maxima span vacuumat min. 60 mm

Linie automata de croit
1.

tricot

- sistem de vacuumare cu doua turbine de min. 5.5 kW
1

- consum mediu max. 6 kWh
- sistem automat de ascutire a lamei in timpul croirii, cu pietre de
ascutire diamantate
- software pentru asistare pilot taiere automata
- camera web pentru asistenta tehnica operator masina
- dispozitiv de tragere a foii de span
- automat de croit cu suprafata statica a mesei (nu necesita conveior
de alimentare a ferestrei de taiere)
- dispozitiv de dat semne prin perforare/gaurire (picluri)
-dispozitiv de recuperare folie plastic pentru pastrarea unui vacuum

constant
-control complet automat al unghiului de deflectie al lamei
cutitului de taiere
- sistem automat de ghidare cu role a lamei in timpul croirii
- sistem de racire a cutitului de taiere pana la -30C
- sistem pneumatic de ridicare si deschidere a carcasei capului de
taiere
Masina automata de spanuit:
- latimea de lucru min. 220 cm
- platforma pentru deplasarea operatorului impreuna cu masina
- viteza maxima de spanuire de min. 100 m/min., cu ajustare digitala
- controlul electronic al tensiunii materialului spanuit
- deschidere pneumatica a cuvei, cu benzi alternative pentru role de
material cu diametrul maxim de min.50 cm, cu greutate maxima de
min.70 kg
- sistem de spanuire cu pozitionarea rolei de material in cuva cu
benzi tensionate individual
- sistem de taiere fara prinderea capului de span
- inaltimea maxima a spanului de min. 8 cm
- sistem automat de aliniere a marginii si oprire la terminarea
materialului din rola, cu sensor de detectare cu infra-rosu
- dispozitiv automat pentru detectarea grosimii materialului
- consum mediu max. 2 kWh
- incarcator de role de material de la nivelul mesei de spanuit
- Digitizor – 1 buc.:
- planseta de digitizare format A0
- setarea flexibila a parametrilor, atat de pe computer, cat si de
digitizor
- latime de lucru: min. 91,44 X min. 121,92 cm
- cursor: min. 16 taste
- rezolutie: min. 1- max. 2540 LPI
- interfata: RS232 sau echivalent
- inaltimea maxima de detectare: min. 15 mm
- Plotter cu jet de cerneala – 1 buc.:
- min. 2 capete de scriere
- viteza de plotare min. 96 mp/ora
- latimea rolei de hartie min. 220 cm
- afisaj integrat pentru diagnosticarea si gestionarea in timp real a
functionarii echipamentului

- Pachet software:
- software pentru digitizare
- software pentru crearea tiparelor, functie export fisiere inclusa
- software gradare pe marimi
- software pentru incadrari manuale si automate, cu functie de export
fisiere inclusa
- export fisiere ISO sau echivalent catre masina automata de croit.

3.

Termenul de livrare a echipamentului care face obiectul contractului de furnizare este de maximum 6
luni de la semnarea contractului de furnizare.

4.

Garantia: Furnizorul va asigura asistenta tehnica in perioada de garantie a produsului (se solicita o
perioada de garantie de minim 1 an de la punerea in functiune). In perioada de garantie, furnizorul va
asigura pe cheltuiala proprie componentele care se defecteaza, manopera aferenta montajului acestora si
costurile generate de deplasarea echipei de service.

5.

Documente de livrare:

6.

a)

Factura,

b)

Documente de transport,

c)

Carte tehnica,

d)

Certificat de garantie,

e)

Certificat de conformitate.

Verificare
Verificarea produsului furnizat se va face cantitativ si calitativ.
Controlul calitativ va consta in verificarea certificatului de calitate sau declaratiei de conformitate.
Controlul cantitativ va consta in numararea produselor livrate.
Nu se admit oferte alternative. Nu sunt admise produse second-hand.

La livrare se vor semna de catre parti:
a)

Procesul verbal de predare - primire (receptie cantitativa si calitativa);

b)

Procesul verbal de punere in functiune.

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Achizitor (Autoritatea Contractanta)

SC MANIFATTURE NEAMT SRL
“CRESTEREA COMPETITIVITATII

Titlul proiectului

SOCIETATII MANIFATTURE NEAMT SRL
PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE DE
PRODUCTIE PERFORMANTE”
Nr. contractului de finantare / SMIS

7347/16.12.2021; cod SMIS 135708

Calitatea achizitorului in cadrul proiectului

Beneficiar

1. INFORMATII GENERALE
1.1 Achizitor Denumire: SC MANIFATTURE NEAMT SRL
Sediu social: Sat Dumbrava Rosie, Strada Stramutati, Nr.39, Comuna Dumbrava Rosie, Judet Neamt, cod postal
617185, Romania;
Persoana de contact:
Nume şi prenume
Funcţie:

SEGHETE LUCIAN

Administrator

Telefon / Fax: 0743 587 444
E–mail: proiectscmanifatture@yahoo.com
Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute la datele de contact de la punctul 1.1..
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: Data: 06.06.2022, ora limita: 12:00
Solicitarile de clarificari se accepta in forma scrisa prin e-mail/posta/curier rapid la adresa:
•

Sat Dumbrava Rosie, Strada Stramutati, Nr.39, Comuna Dumbrava Rosie, Judet Neamt, cod postal 617185,
Romania;

•

Poştă electronică:

•

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari:06.06.2022, ora 16.00.

proiectscmanifatture@yahoo.com

2. SURSA DE FINANTARE:
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si Bugetul de Stat prin:
Programul Operational Regional 2014-2020
Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Prioritatea de investitii 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie

si dezvoltarea serviciilor

3. PROCEDURA DE ACHIZITIE APLICATA:
Procedura competitiva aplicabila solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene - conform Ordinului nr. 1.284 din 8 august 2016, emis
de Ministerul Fondurilor Europene.
4. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE A FURNIZORULUI:

4.1.

Situatia personala a candidatului /ofertantului - cerinte obligatorii:
Declaraţia pe propria răspundere a operatorilor economici participanţi la procedura din care să reiasă că nu se

află în conflict de interese - Formularul 1

4.2.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) - cerinte obligatorii:

4.2.1. Persoane juridice romane:
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului valabil la data depunerii ofertei.

4.2.2. Persoane juridice straine:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
insotite de traducere autorizata in limba romana.
5.

PREZENTAREA OFERTEI:

5.1.

Limba de redactare a ofertei:
Limba romana. Oferta prezentata de ofertanti din alta tara poate fi prezentata in alta limba. Traducerea

autorizata in limba romana a ofertei este in sarcina ofertantului.
5.2.

Perioada de valabilitate a ofertei : minim 120 de zile calendaristice.

5.3.

Modul de prezentare a ofertei:
•

oferta va fi tehnoredactata pe computer;

•

oferta va cuprinde atat oferta tehnica cat si cea financiara;

•

oferta tehnica va avea detalii despre: garantia oferita, transportul si pachetizarea echipamentelor;

•

oferta financiara va cuprinde pe langa detaliile de pret si conditiile de plata solicitate de ofertant (avansuri si
plata finala);

•

ofertele trimise prin posta electronica (e-mail) vor avea documentele componente (oferte si documente de
calificare) in format pdf. semnate electronic (va fi semnat fiecare document in parte).

5.4.

Data limita de depunere a ofertelor:
07.06.2022, ora 12:00

5.5.

Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei:
-

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru
depunere.

-

Modificarea sau retragerea ofertei se realizeaza prin solicitare scrisa in acest sens, depusa pana la data limita
stabilita pentru depunere.

-

Ofertele sunt declarate intarziate daca sunt depuse la alta adresa/depunere dupa data/ora limita inscrisa la
pct.5.4).

5.6.

O oferta trebuie sa contina echipamentul enumerat, echipament ce urmeaza a fi achizitionat.

5.7.

Evaluarea ofertelor

Data/ora de evaluare a ofertelor: 07.06.2022, ora 14:00
Locul de evaluare al ofertelor: la sediul social al societatii SC MANIFATTURE NEAMT SRL:
Sat Dumbrava Rosie, Strada Stramutati, Nr.39, Comuna Dumbrava Rosie, Judet Neamt, cod postal 617185,
Romania.

6. CRITERII DE ATRIBUIRE SI EVALUARE A OFERTEI
Se va folosi criteriul "oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului" conform
Ordinului nr. 1.284 din 8 august 2016, emis de Ministerul Fondurilor Europene.
Acest criteriu presupune:
-

tehnic - caracteristicile tehnice ale echipamentului ofertat sa se incadreze sau sa fie superioare celor
solicitate mai sus de SC MANIFATTURE NEAMT SRL - cerinta eliminatorie;

-

economic - pretul echipamentului sa fie cel mai mic, in cazul respectarii caracteristicilor tehnice
solicitate si sa fie corelat cu pretul existent pe piata pentru echipament similar. Pentru preturile
exprimate in alte valute, cursul la care se vor echivala in lei, va fi cel BNR din data evaluarii
ofertelor.

7. CONDITII DE CONTRACTARE
7.1 Se accepta solicitarea de plati in avans, acestea vor fi reglementate prin contractul de furnizare, dar nu se
constituie in criterii de departajare a ofertelor.
7.2 Termenul de garantie a echipamentului va fi de minim 12 luni de la punerea in functiune. Un termen de garantie
mai lung va fi un avantaj pentru beneficiar dar deasemenea nu se constituie in criteriu de departajare a ofertelor.
7.3 Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie, preţul poate fi ajustat numai în următoarele situaţii:
a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile
publice locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite
locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului
de achiziţie;
b) pe piaţă au apărut anumite condiţii în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ
pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a
fundamentat preţul contractului de achiziţie.

Situatiile sunt exceptionale si se aplica doar pentru abateri mai mari de 10% fata de cele incluse in contractul
de furnizare, impuse de aceste conditii. Corectia se aplica doar daca un act emis de o autoritate a statului roman o
prevede in mod expres.
7.4 Contractul de furnizare se poate modifica numai prin act aditional si numai in conditiile reglementate de Ordinul
nr. 1.284 din 8 august 2016, emis de Ministerul Fondurilor Europene.

8. FORMULARE (ANEXE):
Declaraţia pe propria răspundere a operatorilor economici participanţi la procedura din care să reiasă că nu se
află în conflict de interese - Formularul 1.

Formular 1

OFERTANT
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 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 răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise
la art. 14 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 societatea comerciala MANIFATTURE
NEAMT SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
societatea comerciala MANIFATTURE NEAMT SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

...............................
(numele şi funcţia persoanei autorizate)
........................
(semnătura persoanei autorizate)

