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Raspuns solicitare clarificari

Solicitare de clarificari primita pe adresa de email peointermedinvest@gmail.com in data de
10.06.2021 ora 11.31 in cadrul procedurii competitive “Documentatie de atribuire in cadrul
proiectului cu titlul Diversificarea activitatii la Peo Intermed Invest SRL cod SMIS 133245:
Intrebare:
Referitor la procedura de achiziție - furnizare echipamente tehnologice în cadrul
proiectului Diversificarea activității la Peo Intermed Invest SRL, cod SMIS 133245,
rog următoarele clarificări:
furnizarea se împarte pe loturi, sau fiecare participant trebuie să ofere toate
echipamentele de la §2.8. Cantitatea sau scopul contractului?
Cabina de vopsit solicitată este pentru vopsire lichidă sau cu pulberi?

Raspuns:
1.
Conform art. 2.8. Cantitatea sau scopul contractului din Specificatiile tehnice publicate prin
intermediul https://beneficiar.fonduri-ue.ro/. cantitatile obligatorii sunt :
Centru automat de frezat rame usi ferestre buc 1
Masina de indreptat buc 1
Masina de rindeluit la grosime buc 1
Masina de calibrat buc 1
Masina de slefuit cu perii buc 1
Router cnc buc 1
Circular de formatizat cu incizor buc 1
Presa pentru rame tmplarie buc 1
Cabina vopsit buc 1
Compresor cu surub buc 1
Sistem de exhaustare buc 1
Masina de prelucrat pe 4 fete buc 1
Masina de slefuit pe cant buc 1
Scule de mana profesionale buc 1
Propunerea financiara se intocmeste in conformitate cu prevederile art.4.6. Modul de
prezentare a propunerii financiare ce face trimitere la Formularul nr. 5 - Propunere
financiara, inclusiv la Anexa nr. 1 la Formularul 5, document atasat in cadrul Specificatiilor
tehnice.
De asemenea, tot in cadrul art. 4.6 se face precizarea "Lipsa propunerii financiare sau
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prezentarea unei propuneri financiare care nu este in concordanta cu cerintele solicitate in
prezenta documentatie sau este incompleta, are ca efect respingerea ofertei respective ca
neconforma."
Sintagma "in concordanta cu cerintele solicitate in prezenta documentatie sau este
incompleta" face referire inclusiv la cantitatea utilajelor livrate.
Procedura de achizitie publicata prevede achizitionarea unui singur Lot de echipamente si
nu permite segmentarea acestuia.
In acelasi timp va aducem la cunostinta faptul ca puteti participa la aceasta procedura prin
subcontractare (in cazul in care gama Dvs. de produse nu acopera cantitatile sau
produsele/utilajele solicitate), cu rugamintea de a completa in Formularul nr. 5 rubrica
"Valoarea maxima a echipamentelor livrate de subcontractant (daca este cazul) : (% din
pretul total ofertat)" si de a acorda atentie art. 3.3 "Declaratia privind respectarea regulilor
referitoare la evitarea conflictului de interese se va prezenta la momentul depunerii
ofertelor si pentru eventualii subcontractanti, daca este cazul."
2. Echipamentul - Cabina de vopsit ce se doreste a fi achizitionat prin prezenta
procedura este un echipament de vopsire lichida.

Cu stima,
Ancuta Luntrariu - Administrator

