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Nr. 676 / 15.10.2021

Ref.: Solicitări clarificări invitație de participare procedură competitivă privind furnizarea unei
mașini de freazat și alezat
Urmare a primirii de solicitării de clarificare la invitația de participare procedură competitivă privind
furnizarea unor poduri rulante nr. 668 / 12.10.2021, publicată pe platforma https://beneficiar.fonduri-ue.ro
în data de 12.10.2021, venim cu următoarele clarificări:
1. Întrebare: “va rugam sa precizati care este diametrul arborelui de alezare si tipul conului
portsculelor (de ex ISO 50, BT 50, etc) de care aveti nevoie pentru masina solicitata. De asemenea,
va rugam sa ne comunicati daca doriti echiparea masinii cu magazin de scule si daca da, cu cate
posturi pentru portscule.”
Răspuns: Nu este impus un anumit diametru pentru arborele de alezare, dar este considerat un
avantaj considerabil ca acesta să fie tip RAM. Tipul conului portsculelor este BT50/BBT50. Magazia
de scule nu este obligatorie, dar este considerat un avantaj dotarea echipamentului cu o magazie
de minim 40 de scule.
2. Întrebare: „Datorita situatiei incerte cauzata de pandemia de Covid-19 si deci din motive
independente de noi exista riscul de a depasi termenul de livrare (maxim 8 luni) solicitat in
documentatie. Pentru situatia in care Oferta depusa de noi va fi declarata castigatoare avem
rugamintea sa ne transmiteti ce consecinte ar putea avea asupra noastra, in calitate de Ofertant ,
intarzierea termenului de livrare mai sus mentionat.”
Răspuns: Termenul de livrare pentru masina de frezat si alezat ofertata face parte din Condițiile
comerciale oferite de participantul la procedura de achizitie și face parte din criteriile de departajare
ale ofertelor. Din acest motiv, pentru a nu se avantaja/dezavantaja un ofertant în alegerea ofertei
câstigătoare, termenul de livrare trebuie estimat cât mai corect de potențialul ofertant. Dacă se
depășește acest termen, beneficiarul va recupera avansul acordat prin intermediul Scrisorii de
garantare a avansului din partea furnizorului, inclusiv daune interese ce pot ajunge până la 40% din
valoarea contractului și va relua procedura de achiziție.
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