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SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Procedura simplificată competitivă de achiziție
Invitație la ofertare

FURNIZARE Serviciul de logistica containerizat
In cadrul proiectului
DIVERSIFICAREA PRODUCȚIEI DE PIESE ȘI COMPONENTE PENTRU MAȘINI ȘI UTILAJE SPECIFICE

Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Tip procedură: Procedură competitivă aplicabila beneficiarilor privați conform Ordinului M.F.E. nr. 1284/2016
Cod SMIS: 139319

INFORMAȚII GENERALE
1. BENEFICIAR:
ALFA MOTOR TECHNOLOGY SRL cod de identificare fiscală 6795488, înregistrată la Registrul Comerțului,
sub nr. J03/2683/1994, cu sediul în: Municipiul Pitești, România, Str. Depozitelor nr. 40, județul Argeș, cod poștal
110103, România, telefon 0722345201, fax 0348807874, poștă electronică: achizitii.139319@alfamotor.ro,
reprezentată legal prin domnul ION ARABOLU, Manager de Proiect;
Pe parcursul prezentei lucrări denumirea de beneficiar este echivalentă cu beneficiar privat, iar expresiile
furnizor și ofertant echivalează cu operator economic - pentru conformitatea cu Ordinului M.F.E. nr. 1284/2016
2.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

Achizitie serviciul de logistica containerizat China-Romania,Pitesti,Arges, cu containere de 40 picioare
(foot) in sistem complet incarcat (FCL=Full Container Load) FCL 40.
Cantitate =2 containere FCL 40.
Incarcare in China,localitate Qingdao,cod 8976.
Cod CPV_6064-Transport maritim de marfuri/60181-inchirieri de camioane cu sofer.
Tip procedură: Procedură competitivă aplicabila beneficiarilor privați conform Ordinului M.F.E. nr. 1284/2016
3.

VALOAREA ESTIMATĂ: 110300Lei fără TVA, respectiv 131257Lei cu TVA.

4. COMUNICARE:
Ofertele și orice alte documente se vor transmite la sediul beneficiarului semnate în original sau prin posta
electronica.
Pe toată durata de ofertare părțile pot cere clarificări una celeilalte dar numai în scris prin email sau la
adresele menționate în anunțul de achiziție. Răspunsurile la cererile de clarificări sunt parte integrantă a
procesului de atribuire.
Întreaga documentație,raspunsul la clarificari si eventualele completari in specificatii sunt disponibile pe
site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro

5. SCOPUL PROCEDURII:
Alfa Motor Technology invită toate persoanele interesate să depună oferta în scopul atribuirii contractului
de furnizare a serviciului descris prin caracteristicile de la pct.2

Atribuirea se va face în baza ordinului M.F.E. 1284/2016, prin aplicarea procedurii competitive și cu
respectarea următoarelor principii:
▪
▪
▪
▪

TRANSPARENȚA – prin care se înțelege aducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la
aplicarea procedurii competitive;
ECONOMICITATE – care prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor
estimate , cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;
EFICIENȚA – care presupune asigurarea unui raport optim între rezultatul obținut (calitate) și resursele
financiare alocate;
EFICACITATE – care vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate
planificată, în sensul obținerii rezultatelor scontate.

6. PREZENTAREA OFERTEI:
Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din prezenta documentație.
Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al conținutului pe toata perioada de valabilitate a acesteia.
Oferta trebuie să cuprindă: Propunerea tehnică si Propunerea financiară
Ofertantul va elabora oferta astfel încât aceasta să respecte cerințele prevăzute în specificațiile tehnice din
prezenta lucrare. Ofertele care nu respectă specificațiile vor fi depunctate sau declarate neconforme.
Prețul ofertat poate fi diferit față de valoarea estimată.
Oferta financiara va contine evaluarea elementelelor de cost pentru transport pana la sediul
Beneficiarului,la data ofertarii.
Limba în care se prezintă oferta este limba română. Prin excepție, dacă oferta este prezentată într-o limba
străină va fi supusa unei traduceri efectuate de traducator autorizat.
Perioada de valabilitate a ofertei trebuie să fie de minimum 15 zile.
Nu se solicită garanție de participare.
Propunerea tehnică va cuprinde descrierea componentelor de compunere a pretului.
Oferta financiară va putea fi exprimata in Lei sau intro valuta.TVA va fi aratat explicit.
Modalitatea de plată presupune și posibilitatea acordării unui avans de maximum 30% din valoare,platibil
in 2 zile de la semnarea contractului, pe baza de factura de avans.
Moneda preferată de exprimare a prețului solicitat este RON. Pentru ofertele în alta monedă, facturile/
plățile vor fi făcute in valuta din documentele justificative,conform contractului.
Nu se acceptă ajustări de preț pe perioada contractuala.
Termenul de livrare maxim este de 60 zile de la contractare si presupune predarea la Beneficiar a bunului
transportat.

Perioada de ofertare începe de la momentul publicării anunțului de achiziție pe portalul www.fonduriue.ro
Termenul maxim la care pot depune ofertele este 06.06.2022,ora 12,00.
Evaluarea ofertelor va fi făcută de beneficiar prin luarea în considerare a tuturor ofertelor care respectă
condițiile din prezenta documentație și va fi aleasă oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului
proiectului. Evaluarea ofertelor se va realiza în conformitate cu toate prevederilor procedurale aplicabile din
OMFE 1284/2016, Anexa, Cap.5- Procedura competitiva, Secțiunea a 4-a Derularea procedurii competitive, 4.2.
Analiza ofertelor și elaborarea notei justificative de atribuire.
Beneficiarul va compara ofertele primite prin raportarea lor la cerințele specificate și va alege pe cea care
îndeplinește cerințele tehnice și prezintă avantaje economice, fiind eficace și eficienta. Beneficiarul își rezervă
dreptul de a alege serviciul care răspunde cel mai bine cerințelor sale.
Beneficiarul își rezervă dreptul sa refuze toate ofertele și să anuleze procedura, daca nici una din oferte nu
respecta cerințele din prezenta documentație.
Contractarea se va face cu ofertantul (operatorul economic) desemnat câștigător al procedurii competitive
prin Nota justificativă de atribuire. Contractul și anexele sale vor fi întocmite în doua exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractanta: Beneficiar și Furnizor.
Specificațiile tehnice, clarificările și oferta desemnata câștigătoare vor face parte din contract, ca anexe.
Acestea nu pot suporta modificări în etapa de contractare.
Comunicarea rezultatului procesului de atribuire se va face în termen de max. 5 zile de la semnarea
contractului cu ofertantul câștigător, prin publicare pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro;

7. DOCUMENTE CARE TREBUIE ATAȘATE OFERTEI:
-

Declarație privind evitarea conflictului de interese conform art.14 și 15 din O.U.G. nr. 66/2011, conform
model anexat;
Oferta financiara si tehnica din care sa reiasă clar termenul de livrare, modalitatea și termenele de plată
solicitate;

Ion
Arabolu

Semnat digital
de Ion Arabolu
Data:
2022.05.27
15:55:43 +03'00'

Declarație privind conflictul de interese
Ofertant
....................................................
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.13,14 și 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 ..................., referitor la procedura .................. ,
declar pe propria răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art.
326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă
încadrez în ipotezele descrise la art.13, 14 și 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 .......... dacă vor interveni
modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg
că Alfa Motor Technology srl Pitești 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.

.............................................................
(numele și funcția persoanei autorizate
…………………………………………….(semnătura persoanei autorizate)
A se completa/particulariza………………
Data................................

