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I.

Informaţii generale
1. Informatii generale cu privire la achizitor:

Denumire: FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL
Cod Unic de Înregistrare / CIF: 31438109
Adresa de depune a ofertelor: Strada Preciziei, nr. 13B, Mun. București, sector 6
Locatia de implementare a proiectului: Strada Fabrica de Zahar, nr. 8A, oras Racari, jud.
Dambovita
Persoana de contact: CRISTINA – IULIA TIRIFON
E-mail: cristina@protectielaincendiu.ro
Telefon: +40 722 216 622
Mijloace de comunicare pentru procedura de
Potențialii ofertanti pot intra în posesia
atribuire:
documentației de atribuire și a specificațiilor
tehnice prin accesarea adresei URL:
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditiile
generale si particulare care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de
atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii trebuie sa
examineze cu grija prezenta documentatie si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor,
formularelor si de specificatiile tehnice continute in aceasta documentatie.
Depunerea unei oferte care sa nu contina toate informatiile cerute in termenul prevazut, va
duce la respingerea ofertei.

2. Informatii generale cu privire la oferta:
Obiectul contractului de lucrări: Achizitie de echipamente si dotare unitate productie aferente
edificarii unei hale de productie sisteme de ventilatie pentru cladiri.
Locația implementării proiectului: Strada Fabrica de Zahar, nr. 8A, oras Racari, jud. Dambovita
Tipul și durata contractului:
 contract de furnizare
 durata contractului: maxim până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului,
respectiv 31.05.2021.
Termenul de livrare si instalare este de 3 luni, dar nu mai tarziu de 30.04.2021.
 divizare pe loturi: NU
Durata perioadei de implementare poate fi prelungită în baza unor documente justificative bine
argumentate și doar cu acordul în scris al părților, în condițiile stabilite în contractul de finanțare.
Perioada minima de valabilitate a ofertei: minim 120 de zile de la data limită de depunere a
ofertelor.
Valoarea estimată a contractului: 357.116,27 lei + TVA
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Defalcarea valorii estimate
Nr.
crt.

Denumire

1.

Ghilotina hidraulica

2

Abkant hidraulic

3.

Banc de lucru complet
utilat

4.

Fierastrau circular
TOTAL VALOARE
fara TVA

Capitol buget proiect
Categorie. 15 Cheltuieli pentru investitia
Subcategorie cheltuiala eligibila 54 - Cheltuieli
(utilaje, echipamente cu si fara montaj, dotari)
Categorie. 15 Cheltuieli pentru investitia
Subcategorie cheltuiala eligibila 54 - Cheltuieli
(utilaje, echipamente cu si fara montaj, dotari)
Categorie. 15 Cheltuieli pentru investitia
Subcategorie cheltuiala eligibila 54 - Cheltuieli
(utilaje, echipamente cu si fara montaj, dotari)
Categorie. 15 Cheltuieli pentru investitia
Subcategorie cheltuiala eligibila 54 - Cheltuieli
(utilaje, echipamente cu si fara montaj, dotari)

Pret lei (fara TVA)
de baza,
cu dotarile

112.652,82

de baza,
cu dotarile

202.977,81

de baza,
cu dotarile

37.978,53

de baza,
cu dotarile

3.507,11
357.116,27

Orice oferta a carei valoare va depasi valoarea totala estimata mentionata, va fi respinsa.
Pretul ofertei castigatoare se poate modifica in urma dispozitiilor de santier justificate.
Procedura de atribuire aplicată: Procedura aplicată: Procedura de achizitie competitiva conform
prevederilor Ordin MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
soliciantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari
finantate din fonduri europene.
Legislaţia aplicată:
- Ordinul MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor /
beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate
din fonduri europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618, din 12 august 2016.
- Art. 14 si art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora.
i) Desemnarea ofertei castigatoare: In conformitate cu prevederile Ordin MFE nr. 1284/2016
Sectiunea a 4-a Derularea procedurii competitive, punctul 4.2 Analiza ofertelor si elaborarea notei
justificative de atribuire, oferta castigatoare va fi desemnata in urma elaborarii Notei justificative de
atribuire.
Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziție
Pe parcursul întregului proces de achiziţie prin procedură competitivă, la adoptarea oricărei decizii,
se va tine cont de următoarele principii:
 Principiul transparenței;
 Principiul economicității;
 Principiul eficienței;
 Principiul eficacității;
Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț:
Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de
către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor.
Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.
Elementele de departajare a ofertelor primite, în ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II.
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Limba de redactare a ofertei: română sau altă limbă de circulație internațională. În cazul în care
ofertele sun redactate în altă limbă decât română, atunci se vor anexa traducerile acestora în limba
română.
Moneda folosită: RON
Ofertele alternative: interzise
Graficul de desfășurare a procedurii de atribuire:
Activitatea
Publicare anunt pe
site-ul www.fonduriue.ro/anunturi
Termen limita de
solicitare a
clarificarilor de catre
potentialii ofertanti
Termen limita de
transmitere a
raspunsurilor la
clarificari catre
ofertanti
Termen limita de
depunere a
ofertelor
Publicarea pe site
www.fonduri-ue.ro –
rubrica - achizitii
beneficiari privati, a
anuntului de semnare a
contractului cu
castigatorul
(Conf. Ordinul MFE
nr. 1284/2016)

Data, ora

Locatia

28/07/2020

Site www.fonduri-ue.ro – rubrica achizitii beneficiari privati

07/08/2020
Ora: 16.00

Solicitarile de clarificari pot fi depuse personal,
prin posta sau curier la FIRE PROTECTION
ENGINEERING SRL la adresa Strada
Preciziei, nr. 13B, Mun. București, sector 6,
România, sau la adresa de e-mail:
cristina@protectielaincendiu.ro

Pana la 11/08/2020
Ora: 16.00

Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi adus
la cunostiinta tuturor ofertantilor prin publicarea
acestuia pe site-ul www.fonduri-ue.ro/anunturi,
in cadrul anuntului publicat.

14/08/2020
Ora: 17.00

Adresa: Strada Preciziei, nr. 13B, Mun.
București, sector 6, România

5 zile calendaristice de
la semnarea contractului
de achizitie

In cadrul anuntului publicat pe Site
www.fonduri-ue.ro – rubrica - achizitii
beneficiari privati

Conform Ordin MFE 1284/2016, în caz de clarificări/modificări, în anunţul publicat pe Site
www.fonduri-ue.ro/anunturi se va bifa câmpul care anunţă operatorii economici că s-au adus
clarificări/modificări la informaţiile iniţiale. În situaţia în care intervin solicitări de clarificare care pot
duce la modificări/ ajustări ale specificaţiilor tehnice, sau ale altor cerinte minime obligatorii, beneficiarul
privat poate să prelungească termenul de depunere al ofertelor, astfel încât să asigure timpul necesar
pentru elaborarea acestora, cu respectarea condiţiilor de publicitate.
In ce priveste evaluarea ofertelor si intocmirea notei justificative de atribuire, conform prevederilor
Ordinului 1284/2016 ce guverneaza procedura de achizitie, nu este impusa nici o perioada de timp in care
beneficiarul trebuie sa finalizeze aceasta etapa.
Beneficiarul va face evaluarea tuturor ofertelor primite, prin raportarea lor la toate cerintele publicate in
cadrul prezentei documentatii si va alege oferta castigatoare, la final intocmind nota justificativa de
atribuire.
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Dacă se primeşte o singură ofertă, solicitantul/beneficiarul privat poate să o analizeze şi să procedeze la
atribuirea contractului de achiziţie dacă oferta respectă toate cerintele publicate in cadrul prezentei
documentatii.
Pe parcursul evaluarii ofertelor, beneficiarul are dreptul de a solicita oricarui ofertant si alte documente
sau informatii suplimentare, cu scopul de a verifica si certifica veridicitatea informatiilor din cadrul
ofertei depusa. In acest fel, beneficiarul incearca sa se asigure ca informatiile din cadrul fiecarei oferte
sunt reale.
La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie cu
ofertantul castigator, beneficiarul are obligatia, conform prevederilor Ordinului 1284/2016, sa
completeze anunţul pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul contractului.
Mijloace de comunicare:
 Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie transmisă în scris
pe adresa de e-mail menționata în Cap.I Informatii generale, punctul 1. Informații generale cu
privire la achizitor, respectiv: cristina@protectielaincendiu.ro sau depuse la adresa: Strada
Preciziei, nr. 13B, Mun. București, sector 6, România.
 Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de
atribuire.
 Achizitorul are obligaţia de a transmite răspunsurile până la data limită prevăzută în prezenta
documentație de atribuire.
 În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în termenul
menționat în anunț, solicitarea de clarificare nu va fi luată în considerare.
 Toate răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate pe www.fonduri-ue.ro.
În conformitate cu OMFE 1284/2016 beneficiarul privat NU trebuie să elaboreze o comunicare scrisă
privind rezultatul procedurii catre toti cei care au depus oferte, acesta având doar obligația de a publica
pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro date despre câștigătorul contractului în termen de 5 zile
calendaristice de la semnarea contractului de achiziție.
Căi de atac în cazul în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat
procedura de achiziție.
În cazul în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura de
achiziție acesta are la dispozitie caile de atac conform legislatiei aplicabile in vigoare.
Cazuri de respingere a ofertelor:
- Neprezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate
- Prezentarea documentelor nesemnate/neștampilate/neconforme cu specificațiile prezentate în
prezenta documentație
- Nerespectarea caracteristicilor tehnice pentru echipamentele ofertate.
- Prezentarea unei oferte incomplete. Nu se admit completari de documente la o oferta dupa
termenul limita de depunere.
- Alte neconformități ale ofertei raportat la prevederile prezentei documentații
- Depunerea ofertei după data și ora sau la altă adresa decât cele prevazute în prezenta documentație
- Depunerea ofertei folosind alte mijloace decât cele prevazute în prezenta documentație (ofertele
transmise prin e-mail sau fax nu vor fi acceptate).
Anularea procedurii de achizitie
Anularea procedurii poate fi decisa atunci cand:
 la data si ora anuntata in anuntul publicat nu se primeste cel putin o oferta
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au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme
nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot
fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare
 au fost depuse numai oferte a caror valoare depaseste valoarea estimativa mentionata in prezenta
documentatie si in anuntul de invitatie publicat
 se constata abateri grave de la prevederile legislative care afecteaza procedura de atribuire sau
este imposibila incheierea contractului
 in cazul in care, dupa finalizarea procesului de evaluare nu a fost stabilit un castigator, procedura
se anuleaza si se reia cu respectarea tuturor pasilor procedurali
 Conform OMFE 1284/2016 " Dacă solicitantul/beneficiarul privat identifică erori de fond în
documentele achiziţiei care nu au fost clarificate înainte de data de expirare a anunţului,
procedura nu se va încheia cu atribuirea contractului. În acest caz procedura se va anula, se vor
corecta erorile identificate şi se va relua procedura."
FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta
si/sau sa anuleze intreaga procedura de atribuire si isi rezerva dreptul de a lansa un nou Anunt de
participare.
In cazul in care procedura se anuleaza, se va publica in cadrul anuntului de pe site-ul www.fonduri-ue.ro
– rubrica - Achizitii beneficiari privati motivul anularii si se va inchide anuntul prin neatribuire.
Alte informații relevante
Participarea la această procedură de achiziție este deschisă tuturor operatorilor economici interesați,
persoane juridice, indiferent de formă.
În depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertanții sunt obligați să respecte toate instrucțiunile,
formularele, specificațiile tehnice și prevederile contractuale prevăzute în documentația de atribuire.
Depunerea unei oferte care nu conține toate informațiile și documentele solicitate în termenul specificat,
va duce la respingerea ofertei.
Prin depunerea ofertei, ofertantul acceptă în totalitate și fără rezerve condițiile contractuale și termenii
care guvernează acest contract.
Legalitatea si autenticitatea documentelor prezentate de Ofertanti sunt prezumate.
Ofertantul este singurul responsabil de legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate, in
original sau in copie. Analiza documentelor prezentate de Ofertanti, de catre beneficiar, nu angajeaza
responsabilitatea sau obligatia beneficiarului de a accepta documentele ca autentice si legale si nu
exonereaza
resposabilitatea
singulara
a
Ofertantului
in
acest
domeniu.
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Cap. II: CERINTE MINIME DE CALIFICARE
Cerințe minime de calificare, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru
dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare.
Situația personală a ofertantului

Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in niciuna din situatiile
prevazute de art. 13 si 14 din OUG 66/2011, sub sanctiunea excluderii
din procedura.
Cerinţă obligatorie: Se solicită prezentarea Declaraţie privind
neincadrarea în situaţiile de conflict de interese, conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului României nr. 66/2011 – Formular 2.
Lipsa prezentarii documentului duce automat la descalificarea
ofertantului.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest
formular. De asemenea, subcontractantii trebuie sa prezinte acest
formular).
Certificatul constatator
Cerinţă obligatorie - Pentru persoane juridice române:
Toti ofertantii au obligatia Candidatul va prezenta Certificatul constatator eliberat de Oficiul
prezentarii acestui document
Registrului Comerţului (in original sau copie certificata "conform cu
originalul", emis cu cel mult 60 zile calendaristice anterior datei
depunerii ofertei) din care să rezulte, printre altele: denumirea
ofertantului, adresa actuala si obiectul de activitate al societatii (obiectul
contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in lista cu
codurile CAEN autorizate din certificatul constatator al ofertantului,
emis de ONRC), actionarii si administratorii firmei, în original sau
xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi
ştampila.
Lipsa prezentarii acestui document duce automat la descalificarea
ofertantului.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest
document. De asemenea, subcontractantii trebuie sa prezinte acest
document).
Declaratie
privind
neincadrarea in prevederile
art 13 si art. 14 din OUG
66/2011 privind conflictul de
interese
in
cadrul
procedurilor de achizitii

7

Declaratie
eligibilitatea

Cerinţă obligatorie - Pentru persoane juridice straine:
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să
dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică.
Documentele vor fi insotite de traducere in limba romana.
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 respectiva (echivalent al Certificatului constatator
emis de ONRC in Romania)
Lipsa prezentarii documentului similar duce automat la descalificarea
ofertantului.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest
document. De asemenea, subcontractantii trebuie sa prezinte acest
document).
privind Cerinţă obligatorie: Se solicită prezentarea Declaraţie privind
eligibilitatea – Formular 3

Certificate
constatatoare Se vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor
privind
lipsa
datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la
restante
bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit
ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează
toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are
obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara
respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria
răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități
administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are
competențe în acest sens.
Informaţii privind situaţia Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani fiscali încheiați, să fie cel
putin egala cu 714.232,54 RON.
economico-financiară
Valorile vor fi exprimate in RON.
Se va completa Formularul 4: Informaţii generale
Se va prezenta Formularul nr. 5 – privind acordul de asociere si
Informatii privind asocierea
Formularul nr. 6 Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt
îndeplinite de asociaţi şi specializarea acestora.
In cazul in care oferta depusa de grupul de operatori este declarata
castigatoare este obligatorie legalizarea asocierii, iar legalizarea va fi
prezentata Autoritatii Contractante, inainte de data semnării contractului.
Informatii
privind Se va completa Formularul nr. 7 – Declaraţie privind subcontractanţii
(partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi
subcontractantii
specializarea acestora).
La momentul semnarii contractului de furnizare, ofertantul declarat
castigator, in cazul in care are parti din contract subcontractate, va
prezenta acordul de subcontractare cu subcontractantul/subcontractantii.
Propunerea tehnică va conține cel puțin următoarele detalii:
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1. Ofertantul va elabora oferta astfel încât să respecte cerințele din specificațiile tehnice atașate: așa cum
pot
fi
acestea
descărcate
de
la
următorul
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZiN8LZXohgeNplXoxplAkuxxOl_dciMU?usp=sharing
2. Formularul de Propunere Tehnică incluzând toate informațiile solicitate;
3. Documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri.
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure
posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul
prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la
acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.
Se recomandă ca propunerea tehnică să cuprindă secțiunile din structura caietului de sarcini, după cum
urmează:
1) Descrierea produselor astfel cum sunt identificate specificațiile tehnice din prezenta
documentatie.
- Datele de livrare propuse;
- Specificațiile /cerințele funcționale propuse;
2) Modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la:
- garanție și remedierea defectelor apărute în perioada de garanție în contextul cerințelor
incluse in Caietul de Sarcini;
- livrare în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de Sarcini, prin
prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra
atingerea obiectivelor asociate Contractului și încadrarea în termenul de livrare specificat;
- ambalare și etichetare, inclusiv preluarea și eliminarea ambalajelor, în contextul
responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a
modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate
Contractului;
i. Modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare
(descriere activități, resurse utilizate, durata activității, activități realizate prin subcontractanți,
asociați);
ii.

Modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța preventivă și suport tehnic
(descriere activități, resurse utilizate, durata activității, activități realizate prin subcontractanți,
asociați);

3) Anexe – cu alte informații solicitate de autoritatea/entitatea contractantă, cum ar fi:
a) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta furnizarea produselor ulterior emiterii
comenzii de livrare fără acceptul autorității/entității contractante, către operatori economici
care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte
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condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151
din Anexa la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi semnat în forma autentică;
b) Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la
elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind
protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea
implementării contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la
nivel național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține
de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe
care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform
legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea
ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin
orice mijloace de probă.
Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări,
condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată
ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii
tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini),
autoritatea/entitatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita
sistarea furnizării produselor până la remedierea situației constatate.
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu
caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent
propunerii financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia
conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se
admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având
obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei
abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți
legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.
Propunerea tehnica va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic - va avea un
caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de
autoritatea contractanta.
Propunerea de contract va fi insusita integral de catre ofertant. Acesta va depune odata cu oferta o
declaratie privind insusirea clauzelor contractuale, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal.
Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la clauzele contractuale obligatorii.
Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii
contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate
ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data-limita de depunere a
ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii.
4) Perioada de garanție: minim 24 luni de la termenul de livrare a produselor/echipamentelor.
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Specificatiile tehnice sunt conditiile minimale pe care trebuie sa le indeplineasca orice oferta: conform
caracteristici tehnice.
Vor fi luate în considerare toate ofertele care asigura un nivel cel putin egal sau superior al cerintelor tehnice
minime obligatorii; ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în prezenta documentaţie vor fi
considerate neconforme.
Specificaţiile tehnice care indică o anumită sursă, origine, producţie, un produs special, o marca de
fabricatie sau de comerţ, un brevet de inventie, o licenţă de fabricaţie, etc. sunt menţionate numai pentru
identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori
economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau
echivalent”.

Propunerea financiara va conține cel puțin următoarele detalii:
a) Formularul de ofertă însoțit de centralizatorul de preturi.
Note:
 Echipamentele ofertate trebuie sa fie echipamente noi, neacceptând-se produse ―second-hand‖.
Pentru echipamentele ofertate se vor furniza informații relevante detaliate (modelul si
marca/producătorul echipamentelor, specificații, etc.).
Formularul de ofertă însoțit de centralizatorul de preturi: conform Formular nr. 1 din secțiunea
Formulare.
Modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare
a) Limba de redactare a ofertei: Limba română
Pentru ofertanții străini, toate documentele din cadrul ofertei redactată într-o limbă străină vor fi însoțite și
de traducerea în limba română.
Daca oferta depusa in alta limba nu este insotita de traducere in limba romana, va fi considerata
neconforma si va fi descalificata.
b) Perioada de valabilitate a ofertei: 120 zile.
c) Condiții de plată
Plățile se vor efectua in lei in baza facturilor emise de furnizor conform livrarilor confirmate de beneficiar.
Plata se va efectua prin mecanismul cererilor de plată sau a cererilor de rambursare reglementate prin OUG
40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si
a normelor de aplicare a OUG 40/2015 aprobate prin HG 93/2016.

d) Modul de prezentare a ofertei:
1. Adresa la care se depune/transmite oferta: FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL la adresa Strada
Preciziei, nr. 13B, Mun. București, sector 6, România, personal sau prin posta/curier.
2. Data limită pentru depunerea ofertei: 14/08/2020, ora 17:00
3. Oferta se depune in plic inchis si sigilat avand inscrisurile de mai jos:
- Denumirea si adresa completa a ofertantului
- Mentiunea: OFERTĂ pentru atribuirea contractului de FURNIZARE
- Denumirea și adresa beneficiarului: FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL la adresa Strada
Preciziei, nr. 13B, Mun. București, sector 6, România
- Mentiunea: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 14/08/2020, ora 17:00.
4. Numărul de exemplare: un original
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5. Pe lângă documentele de calificare solicitate, propunerea tehnică şi cea financiară, care alcatuiesc plicul
de la punctul 3, se va prezenta si Scrisoarea de înaintare. Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de
înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în Formularul 1.
6. Plicul de la punctul 3 impreuna cu Scrisoarea de inaintare se vor introduce intr-un alt plic pe care se vor
inscrie:
- Denumirea si adresa completa a ofertantului
- Denumirea și adresa achizitorului: FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL la adresa Strada
Preciziei, nr. 13B, Mun. București, sector 6, România.

f) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei:
- Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată beneficiarului privat până
la data şi ora depunerii ofertelor.
- Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor,
adresând pentru aceasta beneficiarului privat o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării.
Beneficiarul privat nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua
ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.
- Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului.
- Oferta depusă la o altă adresă a beneficiarului privat decât cea stabilită sau după expirarea datei
limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.
g) Informarea privind rezultatul procedurii de atribuire:
Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei si imediat dupa finalizarea evaluarii tuturor ofertelor
inregistrate, FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL va instiinta ofertantul castigator, ca oferta sa a
fost declarata castigatoare.
Toti ofertantii vor fi informati cu privire la rezultatul procedurii prin publicarea anutului de
atribuire/neatribuire pe www.fonduri-ue.ro/anunturi.
h) Alte informații:
- Operatorii economici interesați de prezenta procedură au obligația de a verifica modificările aduse
documentației de atribuire, care vor fi publicate pe web-site-ul www.fonduri-ue.ro/anunturi.
- Lipsa propunerii tehnice sau a propunerii financiare va conduce la respingerea ofertantului.
- Lipsa oricarui document obligatoriu mentionat in cadrul prezentei documentatii va conduce la
respingerea ofertei
- De asemenea, daca va fi cazul, se va stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de
confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru
transmiterea clarificarilor.
- In cazul in care ofertantii nu transmit in perioada precizata clarificarile/raspunsurile solicitate, sau
in cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va considera
neconforma si va fi respinsa.
- In cazul in care ofertantul modifica, prin raspunsurile pe care le prezinta la clarificari, continutul
propunerii tehnice și/sau financiare, oferta va fi considerata neconforma si va fi respinsa.

Elaborarea notei justificative de atribuire - Pretul cel mai scazut
In conformitate cu prevederile OMFE nr. 1284/2016 Sectiunea a 4-a Derularea procedurii
competitive, punctul 4.2 Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire, "pentru a asigura o
justificare corespunzătoare în alegerea ofertei pentru contractare, se elaborează Nota justificativă de
atribuire pornind de la cerinţele solicitate".
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In cadrul notei justificative vor fi mentionate, daca va fi cazul, si ofertele respinse si motivul
respingerii acestora.
Justificare:
Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul
ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă
din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire.
Specificatiile tehnice au fost stabilite foarte clar la nivelul documentatiei de atribuire, astfel ca FIRE
PROTECTION ENGINEERING SRL urmareste doar punctarea pretului.
Evaluarea ofertelor se va face prin punctarea fiecărei oferte conform factorului de evaluare
prezentat mai sus şi întocmirea, în ordine descrescătoare preturilor ofertate şi a clasamentului pe baza
căruia se stabileşte oferta câştigătoare.
Va fi declarat câştigător ofertantul care are pretul cel mai scazut.
Autoritatea contractanta urmăreşte aplicarea acelei proceduri de atribuire care oferă posibilitatea de
a fi selectată oferta cu preţul cel mai scăzut, respectând totodată principiile care stau la baza atribuirii
contractului de achiziţie publică: - principiul transparenţei; - principiul economicităţii - principiul
eficienţei; - principiul eficacităţii.
Criteriul de atribuire ales nu conduce la distorsionarea rezultatului aplicarii procedurii pentru
atribuirea contractuluii de achizutie publica, realizarea acelui avantaj de natura financiara pe care ofertantii
il pot oferi in raport cu cerintele prevazute in prezenta documentatie.

Cap. III: INFORMATII MINIME CLAUZE CONTRACTUALE
Informatii privind contractul de achizitie
Semnarea contractului de achizitie
1) Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat castigator prin Nota justificativă de
atribuire si in perioada de valabilitate a ofertei.
2) Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea
şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la prestarea serviciilor, execuţia
lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii,
posibilitatea de acordare a unui avans, etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile.
3) Specificaţiile tehnice, clarificările şi oferta castigatoare vor fi parte integrantă din contract, sub formă de
anexe.
4) Orice contract semnat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare începe să producă efecte din
momentul semnării acestuia de către ambele părţi. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate
produse /prestate servicii /executate lucrări şi nu pot fi efect uate plăţi. Acelaşi principiu este aplicabil şi
actelor adiţionale la aceste contracte.
5) Se vor respecta întocmai clauzele contractuale asumate
6) Orice modificare a contractului se consemnează printr-un act adiţional
7) Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial.
8) Modificări la contract se pot face doar în perioada de execuţie a contractului

Specificații tehnice minime
Descrierea succinta a contractului privind achizitia
13

Specificatii tehnice pentru procedura de achizitie competitiva:
Achizitie de echipamente si dotare unitate productie in cadrul proiectului: „Infiintare fabrica sisteme de
ventilatie la Racari”, cod SMIS 102527
1.Ghilotina hidraulica 1 bucata:
Specificatii tehnice minime:
 Lungime taiere de min - 3000 mm
 Grosime maxima material - minim 3 mm - maxim 6 mm
 Putere motor - minim 7.5 kw — maxim 20 kw
 Dimensiune gabarit - minim 3800x1580x1750 (Lxlxh) mm - maxim 4300x4000x2650 (Lxlxh) mm
 Greutate - minim 6600 kg -maxim 10000 kg

2.Abkant hydraulic cu accesorii-1 bucata:
Specificatii tehnice minime:
 Lungime indoire minim 3000 mm;
 Grosime material - minim 2,5 mm-maxim 4 mm;
 Forta de compresiune – minim 100 tone - maxim 120 tone;
 Viteza de deplasare - minim 7 mm/sec - maxim 150 mm/sec;
 Putere motor-minim 6 kw-maxim 15 kw;
 Dimensiune gabarit-maxim 3500 x 1600 x 2600 (L x l x h) mm - maxim 4500 x 2500 x 3500
(Lxlxh) mm;
 Greutate maxima:12000 kg;
Accesorii:
 Dispozitiv de indoire profil 180 grade, conform sectiune transversala de mai jos (dimensiuni
in mm), pe o lungime de minim 3 m.
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3. Banc de lucru complet utilat -1 bucata:
Specificatii tehnice minime:
 blat metalic sau din lemn
 structura metalica
Accesorii:
 ciocan 250 gr, 500 gr, 1 kg, 2 kg - 1 buc
 set chei de la 6 la 21 - 1 set
 set imbus - 1 set
 set trox - 1 set
 set tubulare - 1 set
 foarfeca de tabla dreapta - 1 buc
 foarfeca de tabla stanga - 1 buc
 foarfeca de tabla cu " falci lungi" - 1 buc
 cleşte, patent, sfick - 1 buc
 subler, ruleta, raportor - 1 buc
 set dorn gaurire - 1 set
 set filiera - 1 set
 set tarod - 1 set
 Bormasina electrica -2 buc
 filetanta electrica - 2 buc
 Bormasina cu acumulator 12 V 2 A - 2 buc
 Bormasina cu acumulator 18 V 3 A- 2 buc
 flex mic, diametru 125 mm - l buc
 flex mare - 1 buc
 Bormasina ptr beton, SDS - 1 buc
 circular - 1 buc
 pendular mic - 1 buc
 pendular mare, lungime panza 200 mm - 1 buc
 role curent 50 ml - 4 buc
 bormasina banc - 1 buc
 menghina - 1 buc
 cleşte fixare (menghina mobila) - 12 buc
 pistol silicon tip " salam" - 1 buc
 pistol silicon tub - 1 buc

4. Fierastrau circular -1 bucata:
Specificatii tehnice minime:
 Monofazat sau trifazat
 Ungere cu apa
 cu menghina
 capacitate de taiere: min 100mm - max 250mm
 Dimensiune gabarit - minim 1000x300x900 (Lxlxh) mm — maxim 1500x900x1500(Lxlxh) mm
Nota: Specificațiile tehnice menționate în prezenta documentație care par a indica o anumită
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origine, sursă producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de
invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de
produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea de ,,sau echivalent”.
Ofertanții potențiali sunt rugați să viziteze locația de implementare. Dacă consideră necesar să
efectueze măsurătorile și calculele necesare pentru conceperea ofertei de preț din punct de vedere
tehnic, sunt liberi să demareze aceste acțiuni. Se va întocmi proces verbal de vizitare a locației de
implementare. Vizitarea locației de implementare nu este o condiție obligatorie!

FORMULARE DE PARTICIPARE
Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei
si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită beneficiarului examinarea si evaluarea
rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie are obligatia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol,
completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

CUPRINS
1. Scrisoare de înaintare – Formular 1
2. Declaraţie privind neincadrarea în situaţiile de conflict de interese, conform Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului României nr. 66/2011 – Formular 2
3. Declaraţie privind eligibilitatea – Formular 3
4. Informaţii generale – Formularul 4
3. Acord de asociere – Formular 5
4. Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de asociaţi şi specializarea acestora–
Formular 6
5. Declaraţie privind subcontractanţii (partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi
specializarea acestora) – Formular 7
6. Formular de oferta – Formular 8
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FORMULARUL 1
OFERTANT
_______________________
(denumire/nume)
Adresa ____________________
Tel: _______________________
E-mail: ____________________
Înregistrat la sediul
SC FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL
sub nr. .........../.......................... ora .............

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Cãtre:
SC FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL, Strada Preciziei, nr. 13B, Mun. București, sector 6,
România.
Ca urmare a anuntului on-line de pe site-ul https://www.fonduri-ue.ro/anunturi din data 31/05/2019,
privind aplicarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului de furnizare Achizitie de echipamente
si dotare unitate productie in cadrul proiectului: „Infiintare fabrica sisteme de ventilatie la Racari”, cod
SMIS 102527
Noi …......................................……………….(denumirea/numele
alãturat, urmãtoarele:

ofertantului)

vă

transmitem

1. Plic sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, in original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa cã oferta noastrã este corespunzãtoare şi va satisface cerinţele dumneavoastrã.
Data: ………/……/.......…..
Ofertant
……………………………
(Denumirea)
................................................
(nume și funcție persoana autorizată)
......................................................
(semnătură persoana autorizată)
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FORMULARUL 2
OFERTANT
_______________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și
utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările
și completările ulterioare
Subsemnatul/a …………………….. , în calitate de …………, referitor la procedura de - Achizitie
de echipamente si dotare unitate productie in cadrul proiectului: „Infiintare fabrica sisteme de ventilatie
la Racari”, cod SMIS 102527, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum
este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările
ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Subsemnatul/a ……………….. declar că voi informa imediat societatea SC FIRE PROTECTION
ENGINEERING SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
SC FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
……………………………
(semnătură persoanei autorizate)
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FORMULARUL 3
OFERTANT
_______________________
(denumire/nume)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul,
....................................
(nume,
prenume),
reprezentant/imputernicit
al
...................................................(denumirea
operatorului
economic),
cu
sediul
in
......................................................... (adresa operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura de
Achizitie de echipamente si dotare unitate productie in cadrul proiectului: „Infiintare fabrica sisteme de
ventilatie la Racari”, cod SMIS 102527, finantat in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu în nici una
din situatiile de mai jos:
a) sunt insolvabil sau in stare de faliment sau lichidare, am afacerile conduse de un administrator judiciar,
sunt in incetare de plati, am suspendate activitatile de afaceri sau sunt in situatii similare prevazute in
legislatia nationala;
b) fac obiectul unei actiuni in justitie pentru declararea starii de faliment, lichidare, administrare speciala
sau orice alta situatie similara prevazuta de legislatia nationala;
c) am fost condamnat in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
d) in ultimii 5 ani, am fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare
de bani;
e) sunt vinovat de o grava greseala profesionala dovedita prin orice mijloace pe care achizitorul le poate
dovedi;
f) nu mi-am indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat si bugetele locale in conformitate cu
prevederile legale in vigoare;
g) sunt vinovat de prezentarea denaturata a informatiilor solicitate de achizitor, ca o conditie de participare
la invitatia de ofertare sau contract;
h) in ultimii 2 ani nu mi-am indeplinit sau mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din
motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor
contractelor respective, indiferent de natura finantarii acestor contracte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înțeleg că in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data completării:....................
Operator economic,
...............................................
(semnatura autorizata și ștampilă)
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FORMULARUL 4
Operator economic
..........................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1.
2.
3.
4.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numărul, 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)

8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (dacă este cazul):
Anul

-1

2018

-2

2017

-3

2016

Cifra de afaceri anuala la
31 decembrie
(lei)

Cifra de afaceri anuala la
31 decembrie
(echivalent euro)

Media anuala

Data completării.............................(ziua, luna anul).
Operator economic,
……………………………….……………………..(numele operatorului economic)
………………………………………...(numele persoanei autorizate şi semnătura)
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FORMULARUL 5
ACORD DE ASOCIERE
in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție
1. Părțile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
și
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:
a) participarea la procedura de achiziție organizată de SC FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL
pentru atribuirea contractului de furnizare
b) derularea în comun a contractului de achiziție în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare.
2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va
efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării
asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).
4. Condițiile de administrare și conducere a asocierii:
4.1 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea ofertei
comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea
contractului de achiziție în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării
asocierii ca fiind câștigătoare.
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
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6. Comunicări
6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.
7. Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluționate de către instanța de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asocierii:

ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ și se va completa în funcție de cerințele
specifice ale obiectului contractului/contractelor.
Notă: Acest formular se va completa de către lider si va fi semnat de toți asociații
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FORMULARUL 6
OFERTANT
________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite
de asociaţi şi specializarea acestora
Subsemnatul ……………(numele și prenumele), reprezentant legal al ….........................
(denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul de mai jos, pentru atribuirea contractului de
furnizare având ca obiect: Achizitie de echipamente si dotare unitate productie in cadrul proiectului:
„Infiintare fabrica sisteme de ventilatie la Racari”, cod SMIS 102527, sunt reale.
Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca
beneficiarul privat are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și
documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declarație.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SC FIRE PROTECTION ENGINEERING
SRL cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr.
crt.

Denumire
asociat

Sediul
asociatului

Obiecte de
activitate
relevante ale
asociatului

1

CUI

Partea/părțile din contract ce
urmează a fi executate de
către fiecare asociat
Denumirea :
(se va face o scurtă descriere,
conform
Contractului
de
asociere)
Valoarea (lei/Euro, fără TVA):
…………….
Procent din valoarea totală a
contractului: ……………

…
Notă: Se vor completa informaţiile relevante pentru fiecare asociat în parte.
Data completării
…………………
Ofertant / Lider asociere,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate, semnătura si stampila)
Notă: Acest formular se va completa de către lider
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FORMULARUL 7
OFERTANT
________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII
(partea/părţile din contract care sunt îndeplinite
de subcontractanţi şi specializarea acestora)
Subsemnatul(a) ……....................................……….. (numele şi prenumele), reprezentant legal al
….......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
de mai jos sunt reale.
Subsemnatul ………declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că beneficiarul privat are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor,
situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declarație.
Subsemnatul ……….autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SC FIRE PROTECTION
ENGINEERING SRL cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declarație este valabilă până la data de …..............….... (se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei)
Nr.
crt.

Denumire
Specializare Partea/părțile din
subcontractant/ subcontractant/
contract ce
adresa/ CUI
obiect de
urmează a fi
activitate
subcontractate
(descriere)

Procentul din
Valoarea
valoarea
părților din
contractului
contract care
reprezentat de urmează să fie
părțile din
subcontractate
contract care (lei/Euro, fără
urmează a fi
TVA)
subcontractate

Acord
subcontractor cu
ștampilă și
specimen de
semnătură
(se va specifica
numele persoanei
autorizate să
semneze și
calitatea acesteia)

1
…
Data completării
…………………
Ofertant / Lider asociere,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate, semnătura si stampila)
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FORMULARUL 8
OFERTANT
________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către SC FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL
Examinând anunțul publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro și specificațiile tehnice aferente procedurii
competitive de Achizitie de echipamente si dotare unitate productie in cadrul proiectului: „Infiintare
fabrica sisteme de ventilatie la Racari”, cod SMIS 102527, subsemnatul/a, reprezentant legal al ofertantului
………………………………………. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile și cerințele cuprinse în documentația anterior menționată, ), sa livram dotarile/echipamentele
pentru suma de ............................. lei (suma în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare
de ............. (suma în cifre),
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, sa livram cat mai curand
posibil dupa semnarea contractului si dupa primirea ordinului de livrare a echipamentele/dotarile .
Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile (durata în cifre),
respectiv până la data de ................... (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție, această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o
puteți primi.
Semnătura:
Data: .........
…………………………….
Reprezentant legal al ………………………….. (denumirea/numele operatorului economic)
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