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FIȘĂ TEHNICĂ

La procedura de atribuire a Contractului de furnizare bunuri (utilaje și echipamente pentru
fabricarea altor mașini și utilaje specifice )

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
„CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE”
AXA PRIORITARĂ 1- Un sistem inovativ si ecoficient de productie
DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 1.1 – Investiții productive si pregatirea pentru
competiția pe piața a întreprinderilor, in special a IMM
OPERAŢIUNEA a) – Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile
si intangibile

TITLU PROIECT – Dezvoltarea si modernizarea capacitații de producție la S.C SIMAR
INDUSTRIAL S.R.L prin achiziția de utilaje productive

Obiectul contractului îl constituie achiziția unor utilaje inovative, in scopul dezvoltării si
modernizării capacitații de producție.
Valoarea estimată a contractului pentru achiziţionarea utilajelor enumerate mai jos, necesare
implementării proiectului este de 586.439,79 RON + TVA.

•

Mașina pentru îndoit si profilat tabla – 1 buc;

•

Mașina universala de frezat – 1 buc;

•

Strung – 1 buc;

Caracteristici tehnice minimale solicitate:
Nr.

Denumire

crt.

echipament

1.

Mașina pentru
îndoit si profilat
tabla

2

Masina
universala de
frezat

3

Strung

Caracteristici tehnice minimale

Caracteristici tehnice minimale:
 Forta t 160
 Lungimea de indoire 3200 mm
 Distanta intre coloane 2700 mm
 Opritorul din spate 600mm
Caracteristici tehnice minimale:
 Cursa pe axa X 1500 mm
 Cursa pe axa Y 700 mm
 Cursa pe axa Z 0 – 700mm
 Avans rapid axa X/Y 3500 mm/min
 Avans rapid axa Z 1750 mm/min
 Avans de lucru axa X/Y 20-1800 mm/min
 Suprafata de lucru a mesei 2100x500 mm
Caracteristici tehnice minimale:

Cantitate

1 buc.

1 buc

1.buc

 Distanta intre centre 1500- 2000mm
 Diametrul de strunjire peste ghidaje 500mm
 Diametrul de strunjire peste sania tranversala 290
mm
 Cursa pe axa X 240mm
 Cursa pe axa Z 1780mm

Declarație de conformitate:Echipamentele trebuie sa fie certificate conform standardelor de
calitate internaționale, specifice, cu o vechime de maximum 3 ani, conform declarațiilor
producătorilor.
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