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Cuprins
• Sectiunea A – Fisa de achizitie
• Sectiunea B – Specificatii tehnice
• Formulare

Prezentul document contine 37 pagini si cuprinde Fisa de achizitie, Specificatii
tehnice si Formulare
NOTA: Participarea la aceasta procedura de achizitie este deschisa tuturor operatorilor
economici interesati. In depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertantii sunt obligati sa
respecte toate instructiunile, fisa de achizitie, specificatiile tehnice, formularele si prevederile
contractuale prevazute in documentatie.
Depunerea unei oferte care nu contine toate informatiile si documentele solicitate in
termenul specificat, va duce la respingerea ofertei. Prin depunerea unei oferte, ofertantul
accepta, in totalitate si fara rezerve conditiile contractuale.
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SECTIUNEA A: FISA DE ACHIZITIE
I.a) BENEFICIAR
Denumire: SC PREMAGRO SA
Adresa sediu social: Oradea, Str. Fabricilor nr. 8, judetul Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Cod Postal: 410125 Tara: Romania
Persoana de contact:
Telefon: 0259/ 454 208
In atentia: BELDIE Ionel
E-mail: premagro@premagro.ro
Fax: 0259/ 444 582

I.b) PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITATI ALE BENEFICIARULUI: CAEN 2550 –
Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
Beneficiarul actioneaza in numele altui beneficiar:
 DA  NU
Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:
 la adresa premagro@premagro.ro
altele: (adresa/fax/interval orar)
a) Data limita de primire a solicitarilor de clarificari:
Data: 17.07.2014
Ora: 13:00
Prin e-mail ca fisier scanat, semnat si stampilat, la adresa: premagro@premagro.ro
b) Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari:
Data: 18.07.2014
Ora: 18:00
Prin e-mail la adresa de e-mail mentionata de ofertant in solicitarea de clarificari
transmisa.

I.c) SURSA DE FINANTARE:
Se specifica sursele de finantare
ale contractului ce urmeaza a fi
atribuit
Proiect “INOVAREA PROCESULUI
DE FABRICARE A PIESELOR
FORJATE ŞI PRELUCRAREA
MECANICĂ A ACESTORA”, Cod
SMIS 39808, Contract de finantare
nr. 3M/500082/5/28.02.2014,
conform bugetului proiectului:
- finantare nerambursabila prin
FEDR – Fondul European de
dezvoltare regional si Bugetul de
Stat.
- contributie beneficiar

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
comunitare
DANU
Programul Operational Sectorial “ Cresterea
competitivitatii economice” 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi
ecoeficient de producŃie”
DOMENIUL DE INTERVENłIE 1.1 – „InvestiŃii
productive şi pregătirea pentru competiŃia pe piaŃă a
întreprinderilor, în special a IMM”,
OperaŃiunea a): “Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiŃii
tangibile şi intangibile”, A1 - Sprijin financiar cu
valoare cuprinsă între 1.065.000 - 6.375.000 lei
acordat pentru investiŃii pentru întreprinderi mici şi
mijlocii”
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1. Denumire contract:
Achizitie de furnizare bunuri "InstalaŃie de încălzire prin inducŃie de 1000 kw" in cadrul
proiectului
“INOVAREA PROCESULUI DE FABRICARE A PIESELOR FORJATE ŞI PRELUCRAREA
MECANICĂ A ACESTORA”
II.1.2. Tip contract si locatii de implementare:
- tip contract: FURNIZARE PRODUS (InstalaŃie de încălzire prin inducŃie de 1000 kw)
- locatii de implementare:
o Oradea, Str. Fabricilor nr. 8, judetul Bihor, 410125, România
II.1.3. Durata contractului de furnizare: 18 luni
II.1.4. Divizare pe loturi: DA NU

II.2. Scopul, cantitatea si valoarea estimata a contractului
II.2.1. Scopul:
SC PREMAGRO SA este beneficiarul unui Contract de Finantare pentru implementarea
proiectului “INOVAREA PROCESULUI DE FABRICARE A PIESELOR FORJATE ŞI
PRELUCRAREA MECANICĂ A ACESTORA”, cod SMIS 39808, contract de finantare nr.
3M/500082/5/28.02.2014, finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi
ecoeficient de producŃie”, DOMENIUL DE INTERVENłIE 1.1 – „InvestiŃii productive şi
pregătirea pentru competiŃia pe piaŃă a întreprinderilor, în special a IMM”, OperaŃiunea a):
“Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiŃii tangibile şi
intangibile”, A - Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 - 6.375.000 lei acordat
pentru investiŃii pentru întreprinderi mici şi mijlocii”.
Proiectul se va derula pe o perioada de 18 luni incepand cu 01.03.2014.
Contractul ce urmeaza a fi atribuit se realizeaza in cadrul proiectului sus-mentionat si are ca
obiect furnizarea de bunuri "InstalaŃie de încălzire prin inducŃie de 1000 kw"
II.2.2 Total furnizare produse si valoarea estimata a contractului
Valoarea totala estimata a contractului, fara TVA, este de 1.921.226,00 lei, adica 427.889,97
EUR la o rata de schimb euro: 4,49, distribuita astfel:
Denumire bun
InstalaŃie de încălzire prin inducŃie
de 1000 kw
TOTAL

Valoare estimata
unitara
fara TVA (LEI)

UM

Cantitate

Total fara
TVA (LEI)

960.613,00

buc

2

1.921.226,00
1.921.226,00
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III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI: nu este cazul
IV. PROCEDURA
IV.1. Procedura aplicata este P R O C E D U R A S I M P L I F I C AT Ă conform legislatiei:
„Ordinul privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaŃi în cadrul
proiectelor finanŃate din instrumente structurale, obiectivul „ConvergenŃă”, precum şi în
cadrul proiectelor finanŃate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări nr. 1120/2013 al Ministrului Fondurilor
Europene”.
IV.2. Informatii privind locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este disponibila cu acces neîngrădit pe site-ul http://www.fonduriue.ro/ sectiunea Achizitii privati/Anunturi
IV.3. Pe parcursul întregului proces de achiziŃie, la adoptarea oricărei decizii vor fi avute în
vedere următoarele principii:
— principiul transparenŃei;
— principiul economicităŃii;
— principiul eficienŃei;
— principiul eficacităŃii.
Prin transparenŃă se înŃelege aducerea la cunoştinŃa publicului a informaŃiilor referitoare la
aplicarea procedurii simplificate.
Principiul economicităŃii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea
rezultatelor estimate ale unei activităŃi, cu menŃinerea calităŃii corespunzătoare a acestor
rezultate.
Respectarea principiului eficienŃei presupune asigurarea unui raport optim între rezultatul
obŃinut (calitate) şi resursele financiare alocate.
Principiul eficacităŃii vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru
fiecare activitate planificată, în sensul obŃinerii rezultatelor scontate.
V. CERINTE DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
de verificare a capacităŃii tehnice/financiare ale operatorilor economici
V.1. Situatia personala a candidatului / ofertantului

Declaratie pe propria
raspundere a ofertantului ca
nu se afla in conflict de
interese cf. OUG nr. 66/2011
actualizata
Solicitat ■
Nesolicitat □

Cerinte obligatorii:
Se solicita prezentarea
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca nu se
afla in conflict de interese asa cum este acesta definit la art.
14 si art. 15 din OUG nr.66/ 2011 actualizata privind
prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute
in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora – in original
prin completarea Formularului nr. 1, anexat la prezenta
procedura.
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Declaratie privind
neincadrarea in prevederile
art.180 din OUG 34/2006
actualizata
Solicitat ■
Nesolicitat □
Declaratie
privind
neincadrarea in prevederile
art. 181 din OUG 34/2006
actualizata
Solicitat ■
Nesolicitat □

Se solicita prezentarea
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din
OUG 34/2006 actualizata – in original,
prin completarea Formularului nr. 2, anexat la prezenta
procedura
Se solicita prezentarea
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la
art.181 din OUG 34/2006 actualizata cu modificarile si
completarile ulterioare - in original,
prin completarea Formularului nr. 3, anexat la prezenta
procedura.
Declaratia de participant la Se solicita prezentarea
procedura
- Declaratie pe propria raspundere de participant la
Solicitat ■
Nesolicitat □
procedura - in original,
prin completarea Formularului nr. 4, anexat la prezenta
procedura

V.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Cerinte obligatorii:
Lista principalelor contracte de furnizare cu Se solicita prezentarea
caracter similar in ultimii 3 ani
- Lista principalelor contracte de furnizare
Solicitat ■
Nesolicitat □
servicii cu caracter similar (valoare cel mult
egala cu valoarea estimata a prezentului
contract) in ultimii 3 ani, impreuna cu copii
conform cu originalul dupa cel putin un proces
verbal de receptie sau echivalent acceptat de
beneficiari fara obiectiuni - in original,
prin completarea Formularului nr. 5, anexat la
prezenta procedura
Pentru operatori economici
Solicitat ■
Nesolicitat □

1. Pentru operatori economici inregistrati in
Romania: se solicita prezentarea in mod
obligatoriu a unui certificat constatator in
original, sau copie legalizata, emis de Oficiul
Registrului Comertului cu maxim 30 de zile
inainte de data depunerii ofertei, din care sa
rezulte obiectul de activitate al operatorului
economic. Obiectul ofertei trebuie sa aiba
corespondent in codul CAEN din certificatul
constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului. Documentul se va depune in
original sau copie legalizata.
Pentru operatorii economici inregistrati in
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afara Romaniei: se solicita prezentarea in mod
obligatoriu a unui document echivalent
certificatului constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului, in termen de
valabilitate la data depunerii ofertei, din care
sa rezulte obiectul de activitate al operatorului
economic si persoanele care au dreptul sa
reprezinte societatea. Obiectul ofertei trebuie
sa aiba corespondent in descrierea activitatii
documentului prezentat. Documentul se va
depune in original sau copie legalizata.
Observatie: Oferta care nu indeplineste cerintele de calificare si/sau selectie va fi respinsa.
VI. CERINTE DE PREZENTARE A OFERTEI
VI.1. Limba de redactare a ofertei

Limba romana
Ofertele intocmite intr-o alta limba decat
limba romana vor fi prezentate insotite de
traducere legalizata in limba romana.
VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei
90 de zile de la termenul limita de depunere.
Ofertele cu o perioada de valabilitate mai
mica de 90 de zile vor fi respinse.
VI.3. Modul de prezentare a propunerii Propunerea tehnica va respecta obligatoriu
tehnice
toate prevederile din Specificatii tehnice din
prezenta documentatie si va evidentia
corespondenta dintre bunurile solicitate si
bunurile ofertate.
Propunerea tehnica va contine descrierea
detaliata a bunurilor solicitate si va fi
intocmita astfel incat, in procesul de
evaluare, informatiile din propunerea tehnica
sa
permita
identificarea
facila
a
corespondentei cu specificatiile tehnice din
Specificatii tehnice.
Propunerea tehnica va avea un caracter ferm
si obligatoriu din punct de vedere al
continutului, pe toata perioada de valabilitate
a ofertei. Prezentarea unei propuneri tehnice
care nu este in concordanta cu cerintele
minime solicitate in Specificatii tehnice are ca
efect respingerea ofertei respective.
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VI.4. Modul de prezentare a propunerii Propunerea financiara trebuie sa contina
financiare
detalierea tuturor elementelor de pret care
formeaza
bunurile
furnizate,
conform
formularului din sectiunea Formulare.
Propunerea financiara va fi exprimata ferm in
preturi unitare si totale, fara TVA. Taxa pe
valoare adaugata va fi evidentiata separat.
La elaborarea ofertei se va tine cont de
cantitatile prevazute in cadrul prezentei
documentatii.
Nu se accepta depasiri ale ofertelor peste
valorile estimate, conform II.2.2
VI.5. Modul de prezentare a ofertei
Adresa la care se depune oferta: Oradea,
Str. Fabricilor nr. 8, judetul Bihor, 410125,
România.
Numarul de exemplare:
- 1 (unu) exemplar in original
- 1 (unu) exemplar in fotocopie certificata
“conform cu originalul” ale exemplarului
original
Exemplarul in original trebuie sa contina in
mod cumulat:, Formular nr. 1, Formular nr. 2,
Formular nr. 3, Formular nr. 4, Formular nr.
5, Formular nr. 6, propunerea tehnica,
propunerea financiara, certificatul constatator
si procese verbale de receptie, sau
documente echivalente ale ultimelor 2
enumerate.
In eventualitatea unei discrepante intre
original si fotocopii va prevala originalul.
Originalul si fotocopiile trebuie tiparite cu
cerneala neradiabila si vor fi numerotate pe
fiecare
pagina
de
reprezentantul
/
reprezentantii autorizati corespunzator sa
angajeze ofertantul in contract.
In cazul documentelor emise de institutii /
organisme oficiale abilitate in acest sens,
documentele respective trebuie sa fie
semnate si parafate conform prevederilor
legale.
Oferta va contine in mod obligatoriu un opis
al documentelor care se depun.
Sigilarea si marcarea ofertei: Ofertantul
trebuie sa sigileze originalul si fotocopiile in
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plicuri separate, marcand corespunzator
plicurile “ORIGINAL” si “FOTOCOPIE”.
Plicurile se vor introduce intr-un colet
exterior,
inchis
corespunzator
si
netransparent. Coletul exterior care contine
originalul si fotocopiile si trebuie sa fie
marcat cu adresa sediului social al SC
PREMAGRO SA si cu inscriptia: A NU SE
DESCHIDE INAINTE DE DATA DE
DESCHIDERE A OFERTELOR 24.07.2014 ,
ora 13:00
Ordinea documentelor la prezentarea ofertei
va fi urmatoarea:
1. Formular nr. 6, Opis
2. Documentele in ordinea de la punctul V.1
3. Documentele in ordinea de la punctul V.2
4. Propunerea financiara
5. Propunerea tehnica
Lipsa propunerii tehnice, si/sau financiare,
si/sau a documentelor mai sus mentionate
din exemplarul in original va duce la
respingerea ofertei.
Ofertele care nu corespund d.p.d.v. al valorii,
performantelor tehnice si al obiectului
acestora cu toate cerintele din documentatia
de atribuire vor fi respinse. Neindeplinirea
unui criteriu/cerinte din documentatia de
atribuire conduce la respingerea ofertei,
deoarece beneficiarul trebuie sa aleaga acea
oferta care permite cel mai bine realizarea
obiectivelor proiectului in termenul prevazut
in cadrul contractului de finantare.
Oferta care este depusa/transmisa la o alta
adresa a beneficiarului decat cea stabilita in
anuntul de participare ori care este primita de
catre beneficiar dupa expirarea datei si orei
limita, este respinsa, iar oferta se va returna
nedeschisa.
Data: 24.07.2014, ca data a intrarii la
VI.6. Data limita de depunere a ofertelor
beneficiar
Ora: 12:00
VI.7. Posibilitatea retragerii sau modificarii Orice ofertant are dreptul de a-si modifica
ofertei
sau de a-si retrage oferta numai inainte de
data limita stabilita pentru depunerea ofertei
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si numai printr-o solicitare scrisa in acest
sens.
VI.8. Deschiderea ofertelor

Ofertele se vor deschide in data de:
24.07.2014, ora 13:00, la urmatoarea
adresa: Oradea, Str. Fabricilor nr. 8, judetul
Bihor, 410125, România.

VI.9. Evaluarea ofertelor si desemnarea Evaluarea ofertelor si stabilirea ofertantului
ofertei castigatoare
castigator se va realiza pana in data de
25.07.2014, iar semnarea contractului cu
ofertantul castigator se va realiza in pana in
data de 31.07.2014
VI.10. Drepturile Comisiei de Evaluare

- de a respinge o oferta daca nu sunt
indeplinite prevederile de la capitolul V.;
- de a respinge orice oferta daca nu sunt
indeplinite prevederile de la capitolul VI.
- de a respinge o oferta daca nu sunt
indeplinite intocmai cerintele tehnice minime
prevazute in Specificatii tehnice.
- de a respinge un ofertant daca se constata
intentia acestuia de a induce in eroare
Comisia de Evaluare.

VII. CRITERII DE DEPARTAJARE
VII.1. Indeplinirea cerintelor tehnice specificate in Specificatii tehnice
In propunerea tehnica vor fi detaliate si descrise in mod separat si distinct caracteristicile
tehnice pentru bunurile furnizate
Doar ofertele tehnice care dovedesc îndeplinirea 100% a cerintelor din Specificatii tehnice
sunt declarate conforme si vor fi punctate, celelalte oferte vor fi în mod automat respinse.
VII.2. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Grila de evaluare a ofertei tehnice:
Factor de evaluare
Pondere
Punctaj maxim: 100 puncte
1. Pret
15%
15 puncte
2. Oferta tehnica.
80%
80 puncte
3. GaranŃie.
5%
5 puncte

1. Pret:
Pentru oferta cu preŃul cel mai mic (minim) se acordă punctajul maxim alocat de 15 puncte.
PreŃul ofertei financiare trebuie să conŃină 2 (două ) zecimale.
Pentru celelalte oferte punctajul se calculează cu formula: Pn= 15 x PreŃul minim/PreŃul(n)
puncte, unde PreŃul(n) este preŃul ofertei n.
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Intervalul valoric al ofertei financiare totale în care se aplica formula de mai sus este cuprins
între 80% - 100% din valoarea totala estimata.
2. Oferta tehnica:
InstalaŃia ofertată, trebuie să fie completă şi perfect funcŃională, să poată respecta
caracteristicile tehnice fără să necesite accesorii suplimentare, după racordarea la reŃeaua
de apă industrială, aer comprimat şi energie electrică ale S.C.PREMAGRO S.A.
Punctajul alocat ofertei tehnice, se va atribui fiecarei oferte, in functie de urmatoarele
aspecte:
- Marimea depăşirii productivităŃii maxime/ora.
- Valoarea productivităŃii maxime/oră, în cazul utilizării inductorului pentru bară rotundă
de 72mm diametru, pentru încălzirea semifabricatelor pătrate cu latura de 60mm.
- Cantitatea de piese încălzite insuficient(sub limita de 11500C) la opriri ale procesului
de până la 20minute. Se va lua în considerare lungimea piesei de 260mm la
diametrul de 72mm, oŃel carbon cu urmatoarea compozitie chimică
o Carbon 0.32 - 0.36
o Mangan 1.00 - 1.20
o Fosfor 0.040 MAX
o Sulf 0.020 - 0.040
o Siliciu 0.15 - 0.35
o Crom 0.25 MAX
o Bor 0.0005 - 0.0030
- Incadrarea întregii instalaŃii, cu toate accesoriile, în planul de situaŃie(layout) anexat.
Piesa incalzită trebuie livrată în punctul marcat pe layout, inalŃime de
lucru=950(1000)mm
- ExistenŃa unui sistem de pornire a instalaŃiei cu piese reci în inductor.
- Dotarea cu sistem de comunicaŃie care să permită service prin teleasistenŃă.
- Dotarea cu sistem propriu de răcire a întregii instalaŃii.
- Introducerea în furnitură a unui inductor suplimentar pentru bară rotundă de 65mm.
- Alimentarea instalaŃiei la tensiunea trifazică de 600V.
- Sistem de reglare al puterii separat in diferitele zone ale inductorului in vederea
obtinerii unei economii in consumul energetic.
- Alte optiuni descrise in oferta tehnica in plus fata de specificatiile tehnice minime
cerute si benefice fluxului tehnologic.
3.GaranŃie.
Pentru oferta cu termenul de garantie cel mai mare se acordă punctajul maxim alocat de 5
puncte.
Pentru celelalte oferte punctajul se calculează cu formula: Tn= 5 x Termenul(n)/Termenul
maxim puncte, unde Termenul (n) este termenul de garantie al ofertei n
Oferta care cumulează punctajul maxim, este declarata castigatoare.
Pentru ca propunerea tehnică să fie acceptată ofertantul trebuie să prezinte punct cu punct
modul în care este îndeplinită fiecare cerintă tehnică din specificatiile tehnice. În acest sens,
oferta tehnică trebuie prezentată si sub formă tabelară, conform tabelului de mai jos:
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Nr.
Crt
.

Produs

Cerinte tehnice (specificatii
tehnice) minime obligatorii
solicitate de Beneficiar

1.

tehnice
minim
InstalaŃi Cerinte
e
de obligatorii:
încălzir
temperatura
de
e prin incălzire: 1150°C-1250°C
- puterea minima de
inducŃie
de
medie frecvenŃă: 1000 kw
1000
- gama de reglaj a puterii:
kw
10-100%
- productivitatea minima
2500 kg/oră
- consumul specific de
energie electrică: max 0,39
kw/kg
- tipul convertizorului de
medie
frecvenŃă:
cu
tranzistoare
- alimentator cu elevator:
inclus
- echipament de avans:
inclus
- echipament optic de
măsurare a temperaturii:
inclus
- sistem de separare
piese neîncălzite corect:
inclus
- inductor pentru bara
rotunda cu diametrul de
72mm : inclus.

Acceptate
(completati
caracteristicile
din oferta)

cu
exacte

Note
(dupa caz)

Garantie minim 12 luni de
la data punerii in functiune
Termen de livrare, una
bucată în data de 15 Ian.
2015, a doua bucată în 10
Aprilie 2015.
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Produsul trebuie sa fie
nou, cu o vechime de la
data fabricatiei de maxim 1
an. (Se va preciza anul
fabricatiei)
Documente ce vor insoti
produsul
la
livrare:
Certificat /Declaratie de
conformitate si Certificat
de garantie
Nota: in coloana din dreapta din cadrul tabelului de mai sus, pe coloana „Acceptate
(completati cu caracteristicile exacte din oferta)” ofertantul trebuie sa mentioneze doar
cerintele tehnice corespondente preluate din cadrul ofertei depuse, pentru o identificare mai
usoara a acestora, de catre comisia de evaluare. In cadrul celei de-a 3-a coloane „Note
(dupa caz)”, ofertantul va trebui sa faca precizari suplimentare asupra acelor caracteristici
tehnice din cadrul ofertei depuse, daca acestea reprezinta un echivalent al caracteristicilor
minime obligatorii impuse prin specificatiile tehnice, in scopul unei mai bune intelegeri a
informatiilor de catre comisia de evaluare. In situatia in care sunt prezentate de catre
ofertant caracteristici tehnice similare celor minime obligatorii, fara insa a se explica de catre
acesta echivalenta lor, comisia de evaluare are dreptul, conf. cap. VI. din fisa de achizitie, de
a respinge oferta „daca nu sunt indeplinite intocmai cerintele tehnice minime prevazute in
specificatiile tehnice”.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VIII.1. Ajustarea pretului contractului
VIII.2. Garantia
contractului

de

buna

executie

Pe durata derularii contractului pretul
acestuia NU se ajusteaza.
a Se solicita garantie de buna executie.

Informatii referitoare la clauze contractuale:
1. Contractul se va semna cu firma castigatoare in urma evaluarii ofertelor primite.
2. Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare ale celor doua parti semnatare,
obiectul, valoarea si durata contractului. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la
furnizare, livrare, punere in functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii,
posibilitatea de acordare a unui avans (in conditiile legii) etc., dupa caz, conform prevederilor
legale aplicabile.
3. Oferta castigatoare va fi parte integranta din contract, sub forma de anexa.
4. Service-ul este clauza obligatorie in contract.
5. Sa efectueze, la sediul beneficiarului, activitatile de punere in functiune si instruire
personal pentru InstalaŃie de încălzire prin inducŃie de 1000 kw.
6. Termenul de livrare una bucată în data de 15 Ianuarie 2015, a doua bucată în 10 Aprilie
2015.
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SECTIUNEA B: SPECIFICATII TEHNICE
Introducere:
Specificatii tehnice face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor, pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare
ofertant propunerea tehnica.
Specificatii tehnice contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel
incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile
beneficiarului.
InstalaŃiile de încălzire prin inducŃie de 1000 kw solicitate in Specificatii tehnice sunt
destinate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor specifice pentru implementarea
Proiectului “INOVAREA PROCESULUI DE FABRICARE A PIESELOR FORJATE ŞI
PRELUCRAREA MECANICĂ A ACESTORA”, cod SMIS 39808, contract de finantare nr.
3M/500082/5/28.02.2014, finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi
ecoeficient de producŃie”, DOMENIUL DE INTERVENłIE 1.1 – „InvestiŃii productive şi
pregătirea pentru competiŃia pe piaŃă a întreprinderilor, în special a IMM”, OperaŃiunea a):
“Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiŃii tangibile şi
intangibile”, A - Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 - 6.375.000 lei acordat
penru investiŃii pentru întreprinderi mici şi mijlocii”.

Descrierea tehnica:

InstalaŃie de încălzire prin inducŃie de 1000 kw:

2 buc.

- temperatura de incălzire: 1150°C-1250°C
- puterea minima de medie frecvenŃă: 1000 kw
- gama de reglaj a puterii: 10-100%
- productivitatea minima 2500 kg/oră
- consumul specific de energie electrică: max 0,39 kw/kg
- tipul convertizorului de medie frecvenŃă: cu tranzistoare
- alimentator cu elevator: inclus
- echipament de avans: inclus
- echipament optic de măsurare a temperaturii: inclus
- sistem de separare piese neîncălzite corect: inclus
- inductor pentru bara rotunda cu diametrul de 72mm : inclus.
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Garantie minim 12 luni de la data punerii in functiune.
Termen de livrare, una bucată în data de 15 Ianuarie 2015, a doua bucată în 10
Aprilie 2015.
Bunurile trebuie sa fie noi, cu o vechime de la data fabricatiei de maxim un an. (Se
va preciza anul fabricatiei)
Documente ce vor insoti produsul la livrare: Certificat / Declaratie de conformitate si
Certificat de garantie
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FORMULARE
SecŃiunea Formulare conŃine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoŃesc şi, pe de altă parte, să permită
comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziŃie publică are obligaŃia de a prezenta formularele prevăzute
în cadrul acestei secŃiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele
autorizate.
Modelele cuprinse în această secŃiune se referă la:
Formular nr. 1
Formular nr. 2
Formular nr. 3
Formular nr. 4
Formular nr. 5
Formular nr. 6

Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca nu se afla in
conflict de interese cf. OUG nr. 66/2011 actualizata
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG
34/2006 actualizata
DeclaraŃie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG
34/2006 actualizata
Declaratie de participant la procedura
Declaratie si Tabel privind lista principalelor contracte de
furnizare servicii cu caracter similar in ultimii 3 ani
Scrisoare de inaintare
Propunerea financiara formata din: FORMULAR DE OFERTA,
CENTRALIZATOR
DE
PRETURI,
GRAFIC
DE
LIVRARE/PRESTARE
Contract de furnizare bunuri
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FORMULAR NR. 1
Nr. …/ ………………..

DECLARATIE
pe propria raspundere a ofertantului ca nu se afla in conflict de interese
conform OUG nr. 66/2011 actualizata
Subsemnatul…………............................…….., domiciliat in localitatea………………..,
judet/sector……………….., strada……………….., nr………., bloc………., scara……….,
etaj………., apartament………., identificat cu C.I./B.I seria…… Nr……………….. eliberat de
……………….. la data de……………….., administrator/reprezentant legal al………………..,
CUI……………….., nr. de inregistrare la ONRC J………………., cu sediul in
localitatea…………………, judet/sector………………. strada……………….., nr……….,
bloc………., scara………., etaj………., apartament…………, declar pe propria raspundere,
sub sanctiunea excluderii din prezenta procedura de achizitie si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte, ca nu ma aflu in situatiile descrise la art. 14 si art. 15 din O.U.G.
nr.66/2011 actualizata, respectiv: nu ma aflu in conflict de interes cu S.C. PREMAGRO SA,
CUI: 73711, deoarece nu exista legaturi intre structurile actionariatului SC PREMAGRO SA
si……………………….., intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti, precum nu ma aflu in
situatia in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme
participante pentru acelasi tip de achizitie.
In calitate de ofertant am luat la cunostinta si ma conformez:
Extras art.14 din O.U.G. nr.66/2011 actualizata:
(1) Pe parcursul aplicarii procedurii de achizitie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept
privat au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa
determine aparitia unui conflict de interese, si anume a situatiei in care exista legaturi intre
structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de
evaluare si ofertanti sau in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in
doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie.
(2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile
solicitate la plata/ rambursare, in functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat
fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.
Extras art.15 din O.U.G. nr.66/2011 actualizata:
(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziŃii, ofertantul este obligat să
depună o declaraŃie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta
definit la art. 14.
(2) Dacă apare o situaŃie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziŃie,
ofertantul are obligaŃia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această
procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaŃiei respective.
Reprezentant legal al…………………………
Nume…………………………………………………
Semnatura
Stampila
Data……………………………………………………
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FORMULAR NR. 2

Operator economic
.........................................
(Denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 actualizata

Subsemnatul,..........................,
reprezentant
imputernicit
al.............................................................
(denumirea/numele
si
sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura de achizitie avand ca obiect atribuirea contractului de furnizare produse
………….....…. in cadrul proiectului “INOVAREA PROCESULUI DE FABRICARE A
PIESELOR FORJATE ŞI PRELUCRAREA MECANICĂ A ACESTORA” si sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006,
respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru
coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi in acelasi
timp o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală fiind nominalizat
in acelasi timp ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completarii.............
Reprezentant legal al…………………………
Nume…………………………………………………
Semnatura
Stampila
Data……………………………………………………
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FORMULAR NR. 3

Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul (a)................................................................................. (Denumirea,
numele operatorului economic), în calitate de ofertant / candidat / concurent la
procedura de (se menŃionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziŃie
publică având ca obiect........................................................................... (Denumirea
produsului, serviciului sau lucrării), la data de................................ (zi/lună/an),
organizată
de.....................................................................................
(Denumirea
autorităŃii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a unei hotărâri pronunŃate de judecătorul-sindic,
nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară
cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile
prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care sunt
stabilit până la data solicitată ................................;
c)’ în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit în totalitate şi în mod corespunzător obligaŃiile
contractuale şi nu am produs prejudicii beneficiarilor noştri;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională.
e) nu prezint informatii false si am sa prezint toate informatiile solicitate de catre
autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii cerintelor de calificare si
selectie.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
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ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.
Reprezentant legal al…………………………
Nume…………………………………………………
Semnatura
Stampila
Data……………………………………………………
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FORMULAR NR. 4

Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind calitatea de participant la procedura
1. Subsemnatul,
reprezentant
.................................................................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de
achizitie privata .................................(se mentioneaza procedura), avand ca
obiect......................(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;
[ ] ca subcontractant al ....................................................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o
prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a acontractului de achizitie privata sau, in cazul in care
vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului in achizitie
privata.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in
fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in
scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care
insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati
ai ....................................................... (denumirea si adresa autoritatii

21

SC PREMAGRO SA, Oradea, Str. Fabricilor nr. 8, judetul Bihor, 410125, România CUI: 73711
E-mail: premagro@premagro.ro, tel: 0259/ 454 208 fax: 0259/ 444 582
Beneficiar: SC PREMAGRO SA
Contract POS CCE 1.1.1
3M/500082/5/28.02.2014
Proiect: “INOVAREA PROCESULUI DE FABRICARE A PIESELOR
Cod SMIS: 39808
FORJATE ŞI PRELUCRAREA MECANICĂ A ACESTORA”

contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu
activitatea noastra.
Reprezentant legal al…………………………
Nume…………………………………………………
Semnatura
Stampila
Data……………………………………………………
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FORMULARUL NR. 5

Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)

LISTA
principalelor contracte de furnizare produse cu caracter similar în ultimii 3 ani

1. Denumirea/numele:
2. Cod fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Obiectul de activitate:
6. Lista principalelor contracte de furnizare, servicii cu caracter similar in ultimii 3 ani
Nr crt

Denumire contract

Beneficiar /

Perioada de

Domeniul de

prestare

Valoare contract

activitate a
beneficiarului

Subsemnatul,

reprezentant

împuternicit

al

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

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte, ca datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta,
orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
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Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai
........................................................................... (denumirea si adresa autoritaŃii
contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea

noastră.

Reprezentant legal al…………………………
Nume…………………………………………………
Semnatura
Stampila
Data……………………………………………………
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FORMULAR NR. 6

Înregistrat la sediul autorităŃii
Nr._________data______ora_____

Operator economic

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către…
Ca urmare a anunŃului/invitaŃiei de participare nr. ______ din
______________, privind aplicarea procedurii de ____________________
(denumire
procedură)
pentru
atribuirea
contractului
_________________________________________ (denumirea contractului de
achiziŃie), noi ________________________________________ (denumirea/numele
operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________ (tipul, seria/numărul, emitentul)
privind garanŃia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de
dumneavoastră prin documentaŃia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi copie
un număr de ________ pagini:
a) Oferta;
b) Documentele care însoŃesc oferta.
c) Mostre, schiŃe după caz.
Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface
cerinŃele.

Data completării ___________

Cu stimă,
Operator economic,
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Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ......................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
............................., ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse
in
documentatia
mai
sus
mentionata,
ca
furnizam
(denumirea
echipamentelor)...................................,
pentru
suma
de
...................................................., la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in
valoare de.....................................
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
furnizam echipamentele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
........................................ zile si 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. Precizam ca:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Intelegem ca se va accepta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic, doar in conditiile in care oferta si documentatia depuse sunt conforme cu
cerintele precizate in documentatia de atribuire.
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7. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile
din documentatia de atribuire.
8. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi si suntem de acord cu criteriile de departajare
stabilite prin documentatia de atribuire.

Data..............................
________________________, in calitate de ________________________, legal
autorizat sa semnez
(Semnatura)
Oferta pentru si in numele ____________________________________.
(Denumirea/numele ofertantului)
OPERATOR ECONOMIC
..............................................
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CENTRALIZATOR DE PRETURI

Nr.
crt.

1.1
1.2
1.3.

Denumirea
elementelor
principale
componente ale
instalaŃiei.
Componenta 1
Componenta 2
Componenta 3

Cantitate

Pret unitar,
LEI sau
EUR
(fara TVA)

Pret total,
LEI sau
EUR
(fara TVA)

Perioada
de
garantie

TOTAL

Data: ..............................
________________________, in calitate de _________________________, legal
autorizat sa semnez
(Semnatura)
Oferta pentru si in numele ____________________________________.
(Denumirea/numele ofertantului)
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Operator economic

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

GRAFIC DE LIVRARE/PRESTARE

Nr.
crt.
1

2

Denumirea produsului

InstalaŃie de
încălzire prin
inducŃie de 1000
kw
InstalaŃie de
încălzire prin
inducŃie de 1000
kw

Cantitatea Data de livrare
(U.M.)
1 buc.

1buc.

Ofertant,
________________
(Semnatura autorizata)
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* Contractul de furnizare produse prezentat are caracter informativ. Clauzele
contractuale vor fi stabilite, prin acordul partilor, in conditiile legii si ale ofertei
depuse. In situatia in care ofertantii solicita modificari ale clauzelor contractuale,
acestia vor anexa la oferta o adresa cu modificarile propuse care va constitui baza
de negociere a acestora, in caz contrar se considera acceptate toate clauzele
prezentului contract.

Contract de furnizare produse*
nr.______________data_______________

1. PărŃile contractante
În temeiul Ordinului 1120/2013 al Ministrului Fondurilor Europene, s-a încheiat prezentul
contract de furnizare produse,
Între
S.C. PREMAGRO SA. cu sediul în Oradea, Str. Fabricilor nr. 8, judetul Bihor, 410125,
România, Cod de înregistrare fiscală 73711, Nr. Inmatriculare J05/153/1991, Tel. 0040259/454.208, Fax 004-0259/444.582, poşta electronica: premagro@premagro.ro, cont
RO70BPOS05003106544ROL01 şi RO30BPOS05003106544RON36, ambele deschise la
Banc Post Oradea, reprezentată prin domnul BELDIE Ionel în calitate de Reprezentant legal
avand funcŃia de Administrator, în calitate de achizitor, pe de o parte,
Şi
….............................................denumirea
operatorului
economic
adresă.........................................telefon/fax.....................număr
de
înmatriculare
..........................................cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă)
..........................................................................
reprezentată
prin
.............................................................
(denumirea
conducătorului),
funcŃia............................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. DefiniŃii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) Achizitor şi furnizor - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) PreŃul contractului - preŃul plătibil Furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract;
d) Produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Furnizorul are obligaŃia de a le
furniza conform contractului;
e) ForŃa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părŃi, care nu se
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datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii,
incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este considerat forŃă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi;
f) Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
4. Obiectul şi preŃul contractului
4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentul InstalaŃie de încălzire prin inducŃie de
1000 kw , două bucăŃi, în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin
prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului preŃul stabilit conform ofertei pentru
îndeplinirea contractului de funizare................................ . (Denumirea)
4.3. PreŃul stabilit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preŃul echipamentelor furnizate,
plătibil Furnizorului de către Achizitor conform graficului de plăŃi, este de........... lei /euro, din
care T.V.A. ................ lei

5. Durata contractului
5.1.
Durata
prezentului
contract
este
de
la............................................până la ………...............

…….

luni,

adică

de

6. Documentele contractului
6.1. Documentele contractului sunt (cel puŃin):
a) Specificatiile tehnice;
b) Propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) Graficul de îndeplinire a contractului; (se enumeră, după caz, toate documentele pe care
părŃile înŃeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)
6.2 In cazul in care pe parcursul executarii contractului se constata diferente dintre
propunerea tehnica si Specificatiile tehnice, prevaleaza prevederile specificatiilor tehnice.

7. GaranŃii şi plăŃi.
7.1. Pentru garantarea execuŃiei echipamentelor în conformitate cu caracteristicile tehnice
care fac obiectul prezentului contract, Furnizorul trebuie să deschidă o garanŃie bancară în
valoare de 10% din preŃul echipamentelor, în favoarea Achizitorului, înainte de prima plată
pe care o va face Achizitorul. Perioada de valabilitate a garanŃiei de buna executie trebuie să
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fie valabilă cel puŃin cu 30 zile după data prevăzută pentru livrarea si punerea in functiune a
echipamentelor la sediul Achizitorului.
7.2. Plata echipamentelor care fac obiectul prezentului contract, se va face astfel:
-Avans 20% din preŃul total al echipamentelor, la semnarea contractului, pe baza facturii de
avans emisă de Furnizor şi după deschiderea unei garanŃii bancare care acoperă această
sumă, în favoarea Achizitorului. Perioada de valabilitate a acestei scrisori de garanŃie
bancară trebuie să fie mai mare cu 30 zile faŃă de termenul de livrare.
-50% din preŃul echipamentului care urmează să fie livrat, înainte de livrare, pe baza facturii
finale şi după deschiderea unei noi garanŃii bancare în favoarea Achizitorului, pentru această
sumă, valabilă 30 zile după data de livrare.
-15% din preŃul echipamentului, după punerea în funcŃiune la sediul Achizitorului şi
confirmarea prin proces vebal, a îndepliniriii tuturor caracteristicilor tehnice prevăzute în
prezentul contract.
-15% din preŃul echipamentului, la 30 zile după punerea în funcŃiune.
8. ObligaŃiile principale ale Furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze instalaŃiile care fac obiectul prezentului contract în
perioadele convenite şi în conformitate cu obligaŃiile asumate.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze instalaŃiile care fac obiectul prezentului contract la
standardele şi/sau performanŃele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
8.3. Furnizorul se obligă să furnizeze instalaŃiile care fac obiectul prezentului contract, în
conformitate cu graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică.
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) ReclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu echipamentele furnizate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
9. ObligaŃiile principale ale Achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să plătească preŃul stabilit în prezentul contract pentru
echipamentele furnizate.
9.2. Achizitorul se obligă să recepŃioneze echipamentele furnizate în termenul convenit.
9.3. Achizitorul se obligă să plătească preŃul către Furnizor în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. PlăŃile în valută se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale. (se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz,
graficul de plată)
10. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor
10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi execute la timp
obligaŃiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preŃul
contractului, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi de intarziere
din preŃul echipamentului nelivrat.
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10.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală de 0,1%/zi de intarziere din plata neefectuată.
10.3. Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în
mod culpabil, dă dreptul părŃii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată Furnizorului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiŃia ca această denunŃare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau
despăgubire pentru Furnizor. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunŃării unilaterale a
contractului. .
10.5. Daca la recepŃia echipamentelor care fac obiectul prezentului contract se constată că
anumite caracteristici tehnice obligatorii, nu sunt îndeplinite integral, Achizitorul are dreptul
de a executa garanŃia de bună execuŃie mentionata la art. 7.1., deschisă în favoarea sa de
către Furnizor. Furnizorul are obligaŃia ca în termen de cel mult 15 zile de la data recepŃiei,
să aducă echipamentul în parametrii normali, din oferta tehnică.
10.6. În cazul în care, după cele 15 zile menŃionate la art.10.5. Furnizorul nu reuşeşte să
rezolve problemele de încadrare în caracteristicile tehnice obligatorii, contractul se reziliază
iar Furnizorul este obligat să restituie integral, sumele de bani încasate până în acel moment
conform prezentului contract.
11. Alte responsabilităŃi ale Furnizorului
11.1. (1) Furnizorul are obligaŃia de a furnizare produsele prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea produselor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaŃiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conformitate cu
graficul de livrare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranŃa tuturor operaŃiunilor
şi metodelor de furnizare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
11.3. Furnizorul este obligat să livreze echipamentele care fac obiectul prezentului contract
împreună cu
Manual de utilizare.
Planul de amplasare şi racordare la reŃelele de aer, apă, energie electrică.
Scheme electrice
Planul de mentenanŃă.
11.4. Furnizorul este obligat ca toată documentaŃia scrisă aferentă echipamentelor livrate
precum şi toate documentele bancare sau alte documente transmise către Achizitor, să fie în
limba română sau să fie traduceri legalizate anexate documentelor originale.
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12. Alte responsabilităŃi ale achizitorului
12.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziŃia Furnizorului orice facilităŃi şi/sau informaŃii pe
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.
13. RecepŃie şi verificări
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Specificatiile tehnice.
13.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanŃii săi împuterniciŃi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaŃia de a notifica în
scris Furnizorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
13.3. RecepŃia echipamentelor va avea loc la sediul Achizitorului, după instalarea şi punerea
în funcŃiune a echipamentelor.
13.4. Furnizorul este obligat să participe la procedura de verificare a caracteristicilor tehnice
ale instalaŃiei/echipamentului.
13.5. Procedura de recepŃie va consta în lucrul efectiv al instalaŃiei, cu inductorul pentru bare
rotunde de 72 mm, pe o perioada de 8 ore în proces normal de producŃie. Vor fi astfel
verificate, toate caracteristicile tehnice obligatorii precum şi a celor opŃionale, prevăzute în
oferta tehnică a Furnizorului.
13.6. Rezultatele verificărilor se vor consemna într-un proces verbal semnat de ambele părŃi.
14. Perioada de garanŃie si mentenanta acordată produselor
14.1 - Furnizorul are obligaŃia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, Furnizorul are obligaŃia de a garanta că toate produsele furnizate
prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei
(cu excepŃia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către
achizitor) sau oricărei alte acŃiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor funcŃiona la
parametrii solicitaŃi, în condiŃii normale de funcŃionare.
14.2 - (1) Perioada de garanŃie si mentenanta acordată produselor de către Furnizor este
cea declarată în propunerea tehnică: ……., ani dupa finalizarea contractului de furnizare
produse.
(2) Perioada de garanŃie a produselor începe cu data recepŃiei efectuate după livrarea şi
instalarea acestora la destinaŃia finală. (după punerea în funcŃiune).
14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaŃie ce apare în conformitate cu această garanŃie.
14.4 - Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinŃat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe
cheltuiala Furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea faŃă de Furnizor prin contract.
14.5 - La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaŃia de a remedia defecŃiunea
sau de a înlocui produsul în perioada garantiei, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
14. Ajustarea preŃului contractului
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14.1. Pentru echipamentele furnizate, plăŃile datorate de achizitor Furnizorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
14.2. PreŃul contractului nu se ajustează.
15. Întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1 - Furnizorul are obligaŃia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele
înscrise în graficul de livrare.
15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă graficul de livrare
sau de furnizare a produselor , atunci acesta are obligaŃia de a notifica achizitorul în timp util;
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu
acordul părŃilor, prin act adiŃional.
15.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare/prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a
solicita penalităŃi Furnizorului.
16. ForŃa majoră
16.1. ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2. ForŃa majoră exonerează parŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acŃionează.
16.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.
16.4. Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie
în vederea limitării consecinŃelor.
16.5. Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
16.6. Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează ca va acŃiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
17. SoluŃionarea litigiilor
17.1. Achizitorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
17.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi Furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluŃioneze fie prin arbitraj la Camera de ComerŃ şi Industrie a României, fie
de către instanŃele judecătoreşti din România competente, de la sediul Achizitorului.
18. Limba care guvernează contractul
18.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
19. Comunicări
19.1 (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
19.2. Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiŃia confirmării în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
PărŃile au înteles să încheie azi.......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
SC PREMAGRO SA
BELDIE IONEL

Furnizor,
………………..
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