Programul Operational Sectorial „Creşterea Competitivitatii Economice”
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”,
Proiect „Achiziția de echipamente înalt tehnologizate pentru activitatea de producție părți
componente structuri metalice în cadrul firmei SC NILGOM SRL”
co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Anunț/Invitație de participare
Furnizare echipament pentru activitatea de producție părți componente structuri
metalice – Mașina de debitat tablă
S.C. NILGOM S.R.L., Iași, Str. Trei Fântâni, jud. Iași, are onoarea sa vă invite să participati la
procedura de atribuire a contractului de achizitie „Furnizare echipament pentru activitatea de
producție părți componente structuri metalice – Mașina de debitat tablă”, în cadrul proiectului
„Achiziția de echipamente înalt tehnologizate pentru activitatea de producție părți
componente structuri metalice în cadrul firmei SC NILGOM SRL”, Cod SMIS 44022, contract de
finantare nr. 4m/400045/2/06.09.2013
1. Obiectul contractului: Furnizare echipament pentru activitatea de producție părți
componente structuri metalice – Mașina de debitat tablă. Contractul prevede 1 lot, detaliat în
documentația de atribuire și nu există posibilitatea de achiziționare a unor cantități suplimentare.
2. Locul și modul de obținere a documentației de atribuire: documentatia de atribuire
este atașată în cadrul anuntului, se poate descarca de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, sectiunea
Achizitii beneficiari privați.
3. Sursa de finantare: 30% fonduri private și 70% fonduri comunitare, prin:
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007 - 2013
AXA PRIORITARA 1 - „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”
DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a
întreprinderilor, în special a IMM”.
OPERAŢIUNEA a) „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile”, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei pentru investiții în
întreprinderile mici și mijlocii
4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:
Ordinul 1120 din 15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii
privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”,
precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
5. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
a) Propunerea tehnică, însoțită de documentația tehnică de la producător, original sau copie
certificată de ofertant;
b) Propunerea financiară, inclusiv Anexa la propunerea financiară, cu detalierea elementelor
de cost (transport, montaj etc.);
c) Declarația de eligibilitate;
d) Declaratie privind respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese;
e) Pentru Persoane juridice române: Certificat constatator, original sau copie legalizată, emis
cu cel mult 30 zile față de de data depunerii ofertei, care să conțină cel puțin: obiectul de
activitate care sa includa activitatile ce fac obiectul licitatiei, actionarii si administratorii
firmei, mentiuni cu privire la neincadrarea in prevederile Legii 85/2006, alte informatii
relevante despre starea firmei;
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f) Pentru Persoanele juridice straine: Documente care dovedesc înregistrarea (copie legalizată
/original), traduse legalizat, emise de organisme similare care sa dovedeasca starea de
functionare a firmei, in conformitate cu prevederile din tarile unde ofertantii își au sediul.
Pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activității profesionale, operatorul
economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de
înregistrare ca persoană juridică. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizată.
Ofertantul va depune documente din care sa rezulte faptul ca obiectul contractului de
achizitie trebuie sa aiba corespondent in nomenclatorul/obiectul de activitate al
ofertantului, emis de autoritatile competente din tara respective (echivalent al Certificatului
constatator emis de ONRC in Romania).
g) În cazul în care oferta și documentele însoțitoare nu sunt semnate de reprezentantul legal
menționat în Certificatul constatator, se va prezenta împuternicirea persoanei desemnate să
reprezinte ofertantul.
6. Limba de redactare a ofertei și a documentelor însoțitoare: română. Documentele
depuse în altă limbă vor avea atașată o traducere autorizată în limba română.
7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor pe documentatia de atribuire:
12.05.2014, ora 16.30.
8. Data limită si ora pentru depunerea ofertei: 19.05.2014, ora 12.00
9. Modalitatea de depunere a ofertei: direct, la sediul S.C. NILGOM S.R.L., Iași, Str. Trei
Fântâni, jud. Iași, în plic închis netransparent. Ofertele depuse la alte adrese sau după data limită
precizată nu vor fi luate în considerare. NU sunt solicitate garanții de participare. Nr. de exemplare:
1 (un) exemplar.
10. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 19.05.2014, ora 13.00, locul: Municipiul Iași,
Str. Trei Fântâni, jud. Iași.
11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data depunerii.
12. Pretul ofertei este ferm, va fi exprimat în LEI, fără TVA.
13. La oferta de baza: NU se acceptă oferte alternative.
14. Termenul comercial în care se va încheia contractul: DAP (Delivered At Place
conform INCOTERMS 2010).
15. Livrarea echipamentelor va fi realizată în locația de implementare a proiectului din
Municipiul Iași, Str. Trei Fântâni, jud. Iași.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la datele mentionate mai jos.
Persoana de contact: dna. Cicilia Daminescu
Adresa poştală:
Iași, Str. Trei Fântâni, jud. Iași
Adresa poştă electronică:
nilgom@yahoo.com
Număr de telefon:
0371407227, 0730330763
Număr de fax:
0372870688
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DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
I.

Informatii generale

Autoritatea Contractanta, SC NILGOM SRL, având datele de contact precizate mai jos,
dorește achiziţionarea de echipamente noi, de ultimă generaţie cu o vechime de maximum
3 ani, destinate activității de producție părți componente structuri metalice.
Persoana de contact:
Adresa poştală:
Adresa poştă electronică:
Număr de telefon:
Număr de fax:

dna. Cicilia Daminescu
Iași, Str. Trei Fântâni, jud. Iași
nilgom@yahoo.com
0371407227, 0730330763
0372870688

Proiectul de investiții va fi finanțat în proporție de 30% din fonduri private si 70% din
fonduri structurale comunitare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice POS CCE 2007 – 2013
AXA PRIORITARA 1 - „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”
DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia
pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”.
OPERAŢIUNEA a) „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile
şi intangibile”, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei pentru investiții în
întreprinderile mici și mijlocii
TITLUL PROIECTULUI
„Achiziția de echipamente înalt tehnologizate pentru activitatea de producție
părți componente structuri metalice în cadrul firmei SC NILGOM SRL”
Cod SMIS 44022, număr contract de finanțare 4m/400045/2/06.09.2013
Procedura de atribuire a contractului va respecta prevederile AM POS CCE privind
achizițiile efectuate de beneficiarii privati, respectiv Ordinul 1120 din 15.10.2013 privind
aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor
finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul
proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.
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Căi de atac ale prezentei proceduri: Eventulalele contestaţii se pot depune, în termen de 5
zile calendaristice de la luarea la cunoștință a obiectului constatării, la autoritatea
contractantă şi apoi la instanţa competentă menționată mai jos.
Datele de contact ale Tribunalului Iași – adresa: str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, jud. Iaşi;
Tel.: 0232.260.600; Fax: 0232.219.660; E-mail: tr-iasi-pgref@just.ro
Calendarul procedurii de atribuire:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Activitate
Publicarea anuntului pe
www.fonduri-ue.ro
Data limita de transmitere a
solicitărilor de clarificări
Data limită de răspuns la solicitările de
clarificări
Data limita de depunere a ofertelor
Data deschiderii ofertelor
Data finalizarii evaluarii propunerilor
Informarea ofertanților cu privire la
rezultatul procedurii de atribuire
Semnarea contractului/contractelor de
furnizare
Publicarea pe Site www.fonduri-ue.ro –
rubrica - achizitii beneficiari privati, a
anuntului de semnare a contractului/
contractelor cu castigatorul/
câștigătorii (Conf. Ordinul Ministerului
Fondurilor Europene nr. 1120/2013)

Termen
08.05.2014
12.05.2014, ora 16.30
13.05.2014, ora 16.30
19.05.2014, ora 12.00
19.05.2014, ora 13.00
Până la 28.05.2014, ora 16.30
Până la 30.05.2014, ora 16.30
Până la 03.06.2014, ora 16.30
In maxim 5 zile calendaristice
de la semnarea contractului/
contractelor de achizitie

Orice potential ofertant are dreptul de a solicita clarificari în limba română, la
documentatia de atribuire. Orice solicitare de clarificari trebuie trimisă în scris, prin fax sau
e-mail. Ofertanții au obligatia de a confirma în scris, prin fax, primirea clarificarilor, în
termen de 24 de ore.
Orice potențial ofertant are dreptul de a depune oferta, in termenul si la locatia specificate
in anuntul de intentie. Doar ofertele admisibile tehnic vor fi evaluate.
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Limba de redactare a ofertei este română. Documentele depuse în altă limbă vor avea
atașată o traducere autorizată în limba română.
Vor fi respinse, fără a fi deschise, ofertele nedepuse in termen sau transmise la altă adresă
decât cea de contact a autorității contractante.
Ofertele vor fi transmise în plic închis, netransparent, si având mențiunile următoare
înscrise pe plic:
- adresa autorității contractante și adresa ofertantului;
„A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 19.05.2014, ora 13.00”.
Nu vor fi considerate admisibile ofertele care:
- nu prezintă caracteristici tehnice conforme cu specificațiile tehnice solicitate, sau nu
sunt ofertate toate echipamentele/activitățile solicitate fiecarui lot constituit;
- prezintă propuneri contractuale care sunt considerate inacceptabile sau dezavantajoase
de către autoritatea contractantă;
- prezinta o propunere financiară peste valoarea estimată.
Contractul de achiziție prevede 1 lot, a caror valoare estimată este:
-

Lotul 1:
Nr.
crt.
1.

Echipament
Mașina de debitat tabla
Total estimat Lotul 1

Cant.
1

Valoare estimată
LEI, fără TVA
120.100,00
120.100,00

Nu există posibilitatea de achiziționare a unor cantități suplimentare.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile de la data depunerii.
Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 19.05.2014, ora 13.00, locul Iași, str. Trei Fântâni,
jud. Iași. Ofertele depuse vor fi deschise la data și locul precizate. Au dreptul de a participa
la procedura reprezentanții, împuterniciți în acest sens, ai oricărui ofertant. La deschiderea
procedurii pot fi prezenți și reprezentanți ai Autorității de Management sau ai
Organismului Intermediar, sau ai altor autorități publice abilitate de lege cu atribuțiuni în
aceste sens.
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SC NILGOM SRL va comunica rezultatul procedurii de atribuire către toți ofertanții, prin
fax.
II. Aspecte privind situația personală și capacitatea tehnico-financiară a
ofertantului pentru participare la procedura
Orice ofertant are obligatia de a depune următoarele documente de calificare:
a) Propunerea tehnică, însoțită de documentația tehnică de la producător, original sau
copie certificată de ofertant;
b) Propunerea financiară, inclusiv Anexa la propunerea financiară, cu detalierea
elementelor de cost (transport, montaj etc.);
c) Declarația de eligibilitate;
d) Declaratie privind respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese;
e) Pentru Persoane juridice romane: Certificat constatator, original sau copie
legalizată, emis cu cel mult 30 zile fata de de data depunerii ofertei, care sa contina
cel putin: obiectul de activitate care sa includa activitatile ce fac obiectul licitatiei,
actionarii si administratorii firmei, mentiuni cu privire la neincadrarea in
prevederile legii 85/2006, alte informatii relevante despre starea firmei;
f) Pentru Persoanele juridice straine: Documente care dovedesc înregistrarea (copie
legalizata/original), traduse legalizat, emise de organisme similare care sa
dovedeasca starea de functionare a firmei, in conformitate cu prevederile din tarile
unde ofertantii își au sediul. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a
activității profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare
prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică. Documentele
vor fi prezentate în traducere autorizată. Ofertantul va depune documente din care
sa rezulte faptul ca obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in
nomenclatorul/obiectul de activitate al ofertantului, emis de autoritatile competente
din tara respective (echivalent al Certificatului constatator emis de ONRC in
Romania);
g) În cazul în care oferta nu este semnată de reprezentantul legal menționat în
Certificatul constatator, se va prezenta împuternicirea persoanei desemnate să
reprezinte ofertantul.
Orice ofertant calificat are dreptul de a-i fi evaluată propunerea tehnică. Propunerea
tehnică depusă trebuie să respecte specificațiile tehnice minimale precizate mai jos, și
obligatoriu pentru toate echipamentele solicitate aferente fiecarui lot constituit. Dacă
oferta tehnica este neconformă, se respinge oferta.
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Asupra propunerii tehnice vor putea fi solicitate clarificări, la care ofertantul are obligatia
de a răspunde, la solicitarea SC NILGOM SRL. Lipsa răspunsului ofertantului în termenul
specificat în adresă va atrage respingerea ofertei ca fiind neconformă.
NU sunt acceptate oferte alternative. NU sunt acceptate modificări ale ofertei tehnice sau
financiare prin intermediul clarificărilor, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă.
NU sunt solicitate garanții de participare.
III. Aspecte privind criteriul de atribuire
Orice oferta tehnică conformă cu respectarea specificatiilor tehnice va fi punctată financiar.
Punctajul financiar se va acorda astfel:
a) oferta cu pretul cel mai scazut (Os) va primi punctajul maxim de 100 puncte (Ps);
b) oferta cu punctaj mai mare (On) va primi punctaj (Pn) dupa formula: Pn=(Os/On)*100
Oferta cu punctajul cel mai mare va fi considerată câștigătoare a procedurii și îi va fi
acordat contractul de achizitie.
Oferta financiara depusă și contractata devine obligatorie, are caracter de preț ferm de
furnizare și nu poate fi actualizată pe toată durata de derulare a contractului. Oferta
financiară va fi conformă cu termenul comercial DAP (Delivered at Place), prevăzut de
reglementările INCOTERMS 2010, pentru locatia din Iași, Str. Trei Fântâni, jud. Iași.
Prețul ofertei va fi ferm exprimat în LEI, fără TVA.
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IV.

Alte precizări procedurale

Beneficiarul își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă, de a anula procedura
de atribuire a contractului și de a respinge toate ofertele oricând înainte de notificarea
rezultatului procedurii, fără ca prin aceasta să atragă asupra sa vreo obligație față de
ofertantul sau ofertanții afectați.
Ofertanții vor fi anuntați cu privire la orice decizie privind rezultatul procedurii.
Comunicările între autoritatea contractantă și ofertanți se vor realiza numai în scris, prin
fax sau e-mail.
Un ofertant trebuie să prezinte doar o singură ofertă, individual. Un ofertant care prezintă
sau participă cu mai mult de o ofertă va fi descalificat.
Persoanele juridice sau fizice nominalizate ca subcontractanți în cadrul unei oferte nu au
dreptul de a depune ofertă în nume propriu în cadrul aceleiași proceduri.
În cadrul acestei proceduri nu se acceptă oferte parțiale. Pentru toate activitățile/
echipamentele/montajul/punerea în funcțiune/instruire inclusiv cele implicite, NILGOM
SRL va plăti strict prețul contractului, întrucât se consideră că sunt acoperite de prețul total
al ofertei.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă şi își asumă în totalitate şi fără rezerve
condiţiile contractuale şi termenii care guvernează contractul de achizitie.
Ofertanții își vor asuma obligativitatea respectării principiului egalităţii de şanse în relaţiile
de muncă şi cele contractuale.
Toate orele se referă la ora României.

8

Programul Operational Sectorial „Creşterea Competitivitatii Economice”
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”,
Proiect „Achiziția de echipamente înalt tehnologizate pentru activitatea de producție părți
componente structuri metalice în cadrul firmei SC NILGOM SRL”
co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

SPECIFICAȚII TEHNICE
Lista specificațiilor tehnice minimale ale echipamentelor ce urmează a fi
achiziţionate prin proiect
Denumire
echipament/
software

Nr.
Crt.

UM

Nr.
echip.

Caracteristici minimale

Lotul 1


1.

Mașina de debitat
tablă

buc.

1




Asigură debitarea tablei cu o grosime de
până la 200 mm;
Realizează tăierea tablei cu plasmă și oxigaz;
Precizie de tăiere: 0,1 mm pentru tăiere cu
plasmă și 0,5 mm pentru tăiere cu oxigaz

Oferta tehnico-financiară va include urmatoarele documente si servicii:
- transportul și montajul echipamentelor;
- punerea în funcțiune;
- instruirea personalului de exploatare,
- garanție;
- echipamentele vor fi insotite la livrare de factură, certificat de garanție, certificat
de calitate, carti tehnice originale și în limba română.
1. Conditii de mentenanță și service
Furnizorul va livra odata cu echipamentele si Instructiunile pentru efectuarea
operatiunilor de mentenanta in limba romana, precum şi Documentaţia tehnică de la
producător și certificatul de garantie.
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2. Garantie produs
Nr.
crt.
1.

Echipament
Mașina de debitat tablă

Termen de garanție
minim
18 luni

3. Graficul de livrare al produselor
Nr.
crt.
1.

Echipament
Mașina de debitat
tablă

Lotul
1

Termen de livrare
Maxim 60 de zile calendaristice
de la semnarea contractului

4. Alte cerințe
Echipamentul trebuie să fie nou, cu o vechime de la data fabricatiei de maxim 3 ani.
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FORMULARE
Declarație privind informații generale
Formular de oferta financiară, inclusiv anexa cu detalierea elementelor de cost (transport,
montaj etc.)
Declarație de eligibilitate
Declaratie privind respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese
Model de contract de furnizare – conditii contractuale
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
INFORMATIIGENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de
inmatriculare/inregistrare)

Data completării

Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
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Formular de oferta financiară
OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(DENUMIREA/NUMELE)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea achizitorului si adresa completa)
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse
(denumirea/numele ofertantului)
în documentatia mai sus mentionata, sa furnizam _________________ pentru suma de_______________
(denumirea produselor) (suma în litere si în cifre )
, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de_________________
(suma în litere si în cifre)
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _________________________zile,
(durata in litere si în cifre)
respectiv pana la data de _________________ si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
(ziua/luna/anul)
oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Garantia oferita pentru produsele ce fac obiectul achizitiei este de _____________ luni.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui
un contract angajant între noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta
separat, marcat în mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeazaoptiuneacorespunzatoare)
6. Am înteles si consimtim ca,în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Întelegem ca nu suntetiobligati sa acceptati oferta cu cel mai scazutpret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.
Data _____/_____/_____
Subsemnatul _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(nume reprezentant şi semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
13

Programul Operational Sectorial „Creşterea Competitivitatii Economice”
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”,
Proiect „Achiziția de echipamente înalt tehnologizate pentru activitatea de producție părți componente structuri metalice în cadrul firmei SC NILGOM
SRL”
co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Anexă la Formularul de ofertă financiară

..................................................................
(denumirea/numele ofertantului)

Nr.
crt
0
1
2
3
4
5

Denumire
echipament/software/
serviciu/activitate
1
Echipament/Software
Transport
Montaj
Punere în funcțiune
Instruire personal
TOTAL

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
Cantitate
(U.M.)

Preţul
Unitar
Lei

Preţul total
Lei
(col 2xcol 3)

TVA

2

3

4

5

Perioada de livrare

................................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală,
fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum si
experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
al
achizitorului
________________________________________________________
cu privire la orice aspect
(denumirea şi adresa achizitorului) tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Denumire operator economic
Adresa şi datele de identificare
DECLARAŢIE
privind conflictul de interese
SC ...................................................... (denumirea, numele operatorului
economic) în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect „.....................”, în cadrul proiectului “..................”, la data
de ............................. (zi/lună/an), organizată de S.C.................................., declar
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile de natură să determine
apariția unui conflict de interese, prevăzute la art. 14 din OUG nr. 66/2011, respectiv:
“ART. 14
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de
drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură
să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături
între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de
evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în
două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.
ART. 15
(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de
achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat
această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective.”
Dau prezenta declarație cunoscând dispozițiile Codului Penal referitoare la infracțiunea de
fals în declarații.
Numele şi prenumele persoanei care este împuternicită să semneze
oferta
_________________________________________________
Data completării:
___/___/______

Semnatura şi ştampila
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Model de contract
INFORMATII MINIME CLAUZE CONTRACTUALE1
ÎN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE:

Achiziția de echipamente înalt tehnologizate pentru activitatea de producție părți
componente structuri metalice în cadrul firmei SC NILGOM SRL

nr. ______ / ______________

In temeiul Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea
Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din
instrumente structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate
prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrari publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 650, din 22 octombrie 2013.
între
SC NILGOM SRL, cu sediul în Str. Vasile Lupu, nr. 70-74, bl. P3, Tronson 2, Ap. 21, loc. Iasi,
jud. Iaşi, CUI RO 5150556, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/37/1994, cont
bancar nr. RO80BACX0000000702498000, deschis la Unicredit Tiriac Bank, reprezentată
prin Negoiță Bogdan - Administrator, in calitate de achizitor, pe de o parte
si
……... ................ ........................... ……………. denumire operator economic , adresa sediu ……………
……..................................................................... telefon/fax .................................. numar de inmatriculare
..................................... cod fiscal ................................... in calitate de furnizor, pe de alta parte.
a intevenit prezentul contract in conditiile in care partile raman neschimbate pe toată
durata de desfasurare.
2. Obligatii ale furnizorului
2.1 – Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele ofertate in conditiile convenite in
prezentul contract si ale ofertei depuse – ce constituie anexa la contract, respectiv:
…………………. (Se specifica denumirea si cantitatile produselor)
2.2 – Furnizorul se obliga ca produsele furnizate sa respecte calitatea prevazuta in
propunerea tehnica depusă cu oferta.
2.3 – Furnizorul se obligă sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin
prezentul contract.

1

clauzele contractuale minime precizate, vor fi incluse obligatoriu in contractul de achizitie
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2.4 – Furnizorul se obligata sa furnizele produsele ofertate de la data comenzii ferme
transmise de achizitor in termenul maxim de livrare asumat prin oferta depusă
3. Obligatii ale achizitorului
3.1 – Achizitorul se obliga sa achizitioneze produselele din oferta in conditiile convenite in
prezentul contract si ale ofertei primite – ce constituie anexa la contract, respectiv:
……………. (Se specifica denumirea si cantitatile produselor)
4 Pretul contractului
4.1 Pretul unitar al produselor, este de …………. lei, la care se adauga ……… TVA, si coincide
cu cel din oferta depusa de furnizor in cadrul procedurii de achizitie.
4.2 Pretul contractului cuprinde bunurile furnizate, transportul, montajul, punerea in
functiune și instruirea personalului, detalierea elementelor de cost fiind cea din oferta
depusă de furnizor in cadrul procedurii de achizitie, anexă la prezentul contract.
5. Plata: se va face conform intelegerii intre parti, si va fi mentionata in contractul de
achizitie ce urmeaza a se semna de ambele parti.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 3 luni.
7. Livrarea
7.1 Se vor mentiona informatiile privind livrarea in conformitate cu cele mentionate in oferta
depusa.
8. Montajul si punerea in functiune
8.1 Se vor mentiona informatiile privind montajul si punerea in functiune.
9. Service si garantie
9.1. Se vor mentiona conditiile de service in garantie si post-garantie, precum si perioada
garantiei asumata prin contract.
10. Comunicari
10.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cât si in
momentul primirii.
10.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
Furnizor
............................
(semnatura autorizata)
LS

Achizitor
……...............................
(semnatura autorizata)
LS
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