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Nr. 377/11.12.2020 

Aparitie in data de 11.12.2020 

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA PENTRU FURNIZARE BUNURI IN 

CADRUL PROIECTULUI „CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU 

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL” 

 

 

 

Denumire contract: Achizitie bunuri cu / fara montaj – Lot 2: Echipament Airless cu actionare electrica sau 

hidraulica, pompa pentru transfer produs finit 

 

Ordinul Ministerului Fondurilor Europene 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 

 

Achizitorul si ofertantii se obliga să respecte prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, precum și 

cerintele Ghidului Specific - Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, 

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a 

ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 

2.1.A/2016. 

 

 

 

 ACHIZITOR, 

ANA - CRIS SRL 

Administrator, 

ALBULESCU CRISTIAN 
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SECȚIUNEA I: INFORMAȚII GENERALE 

1. Informatii generale:  

ACHIIZITOR 

 Denumirea firmei  ANA - CRIS SRL 

Număr de înregistrare la 

Registrul Comerţului  

J28/39/1994 

Cod Unic de Înregistrare / CIF  RO 5209459 

Adresa sediu social  Str. Aleea Textilistului nr. 31, Slatina, jud. Olt 

E-mail:  office.anacris@yahoo.com 

Telefon  Tel: 0724 30 75 99 

Persoana de contact ALBULESCU CRISTIAN 

Cod CAEN finantare 2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor 

SURSA DE FINANTARE 

Fonduri publice nerambursabile – 

80% 

Fonduri proprii – 20% 

Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 2 -Îmbunătăţirea 

competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – 

Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv 

prin incubatoare de afaceri. Apelul de proiecte 2.1.A/2016.  

Contract de finanțare Contractul de finanțare nr. 211/03.08.2017, Cod SMIS 102170, a fost încheiat cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene 

în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 

2014 - 2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în 

calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 - 

2020 la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia 

Titlu proiect “CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU 

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE 

SLATISOL” 

CONTRACT 

Denumire Achizitie bunuri cu / fara montaj – Lot 2: Echipament Airless cu actionare 

electrica sau hidraulica, pompa pentru transfer produs finit 

Tip Contract de furnizare bunuri 

Descrierea succinta a obiectului 

contractului 

 

Furnizare bunuri: 

- Lot  2: Echipament airless cu actionare electrica sau hidraulica (1 buc.), 

Pompa pentru transfer produs finit (1 buc.).  

Adresa implementare proiect – 

livrare si punere in functiune 

bunuri 

Aleea Textilistului nr. 31, Slatina, jud. Olt 

Valoarea estimata a achizitiei Valoare estimata: 51.969,91 RON (eligibil)  la care se adauga TVA in valoare de 

9.874,28 RON, in total 61.844,19 RON. Plata in avans 20% + TVA integral 

conform mecanismului cererilor de plata. Diferenta de 80% din valoarea fara 

TVA se va plati catre Furnizor in maxim 5 zile de la plata sumelor de catre AM 

POR in contul Beneficiarului. 

mailto:duncomet.construct@yahoo.com
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Divizare pe loturi Nu 

 

 

Procedura aplicata: procedura competitiva - conform Ordinului 1284/2016 privind aprobarea Procedurii 

competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau 

lucrari finantate din fonduri europene.  

Legislaţia aplicată:  

 Ordinul Ministerului Fondurilor Europene 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. 

 Ofertantii sunt de asemenea obligati sa respecte cerintele Ghidului Specific pentru 2.1A, POR 2014 -2020 si 

reglementarile programului, conform www.inforegio.ro, www.adroltenia.ro / Programul Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de 

investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi 

și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1A/2016. 

 

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 - aducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii 

de atribuire, astfel încât operatorii economici care operează pe piaţă să poată participa la competiţie, 

asigurându-se prin aceasta promovarea concurenţei. Respectarea acestui principiu asigură premisele pentru 

respectarea celorlalte 3 principii.  

 Principiul economicității - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale 

unei activități, cu menționarea calității corespunzatoare acestor rezultate. 

 Principiul eficienței - asigurarea unui raport optim între resursele utilizate si rezultatee obtinute. 

 Principiul eficacității - vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate 

planificată, în sensul obținerii rezultatelor scontate. 

 

În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, beneficiarul privat va alege oferta care 

indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea la un raport calitate – pret competitiv. Toate 

produsele achizitionate vor fi noi. 

 

Informatii suplimentare privind continutul ofertei, specificatii tehnice si formularele necesare inscrierii se pot 

obtine, formuland o cerere scrisa cu datele de identificare ale operatorului economic si date de contact, via e-mail: 

office.anacris@yahoo.com sau se pot ridica personal de la sediul societatii – str. Aleea Textilistului, nr. 31, Slatina, 

Olt – persoana de contact, dl Cristian Albulescu, tel. 0724 30 75 99. Documentatia este disponibila si pe pagina web 

a societatii: www.slatisol.ro, sectiunea Finantare REGIO. 

SECȚIUNEA II: SPECIFICATII TEHNICE 

 

Prezenta documentatie contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel incat 

potentialii ofertanti sa elaboreze si sa prezinte oferta, corespunzator cu necesitatile beneficiarului, in vederea 

http://www.inforegio.ro/
http://www.adroltenia.ro/
mailto:office.anacris@yahoo.com
http://www.slatisol.ro/
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atribuirii contractului Achizitie bunuri cu / fara montaj - impartire pe loturi specific activitatii ce se doreste a fi 

dezvoltata in cadrul proiectului “CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU 

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL”.  

 

Caracteristici tehnice minimale: 

 

LOT 2 - Echipament Airless cu actionare electrica sau hidraulica (cheltuiala eligibila): 

 Utilizare: aplicarea vopselei ignifuge pentru realizarea epruvetelor (mostrelor) in vederea verificarii calitatii 

produsului si eficacitatii la foc de catre laboratoare externe autorizate IGSU. 

- Pompa se livreaza cu accesorii : pistol airless, furtun pentru vopsire, duza pentru vopsire. 

- Motor intre 1 – 4 kW. 

- Debit, l/min: intre 3 – 12 l/ min. 

- Pulverizeaza straturi groase, oferind un control exact al presiunii. 

 

Pompa pentru transfer produs finit (cheltuiala eligibila): 

 Utilizare: ambalare produs finit cu vascozitate ridicata; conectata cu instalatia automatizata de productie. 

- Motor pompa: intre 3 – 8 kW. 

- Debitul pompei cu snec: intre 15 – 25 l / min. 

- Presiunea pompei cu snec: intre 20 – 40 bar. 

- Volumul cuvei: intre 100 – 160l. 

 

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un produs special, o marca de fabricatie sau de 

comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de 

produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste 

specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea "sau echivalent". 

 

Documentele ofertei: 

Documente necesare inscrierii:  

 Scrisoare de inaintare (Formular nr. 1)  

 Imputernicire, daca e cazul (Formular nr. 2) 

 

Documente de calificare: 

 Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului - pentru persoanele juridice romane (in original/copie 

legalizata/copie certificata cu mentiunea “conform cu originalul”, inclusiv cetificat obtinut online via 

www.onrc.ro, serviciul inforcert), nu mai vechi de 30 zile, care sa contina cel putin: activitatile autorizate; 

actionarii si administratorii firmei; mentiuni cu privire la neincadrarea in prevederile legii 85/2014 cu 

modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii nu trebuie sa aibe activitatea suspendata ori sa fie supusi 

procedurilor insolventei / falimentului / echivalente aplicabile in tara unde isi au sediul social. 

 

- Pentru persoanele juridice straine: Documente echivalente din care sa reiasa acelasi informatii ca si pentru 

persoanele juridice romane (in original / copii certificate), emise de organisme similare, care dovedesc o formă de 

înregistrare în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit. Documentul/documentele 

vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.  

 

http://www.onrc.ro/
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 Declaratie privind respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 14 si art. 15/O.U.G. 

nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr. 4), in original. Sunt aplicabile prevederile 

art. 13, 14 si 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 66/2011, coroborate cu prevederile art. 8 din anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare H.G. nr. 875/2011 

Analiza conflictelor de interese se va realiza in relatie cu domnul Albulescu Cristian, asociat unic si administrator al 

ANA – CRIS SRL si presedinte al comisiei de evaluare, precum si cu doamna Aurelia Datcu, respectiv Radulescu 

Sorin Daniel, membri. 

 

 Declaratie privind situatia personala a ofertantului (Formular nr. 3), in original 

 

Note: În cazul ofertanților persoane juridice străine, toate cerințele solicitate prin prezenta procedură se pot îndeplini 

prin prezentarea documentelor similare sau echivalente eliberate de autorități competente din țara de origine. În 

situația în care în cuprinsul prezentei documentații sau în listele de cantități, se regăsesc referiri la o anumită origine, 

sursă, producție sau marcă specifică, ofertanții vor considera și mențiunea „sau echivalent”, nefiind restricționați în 

procesul de ofertare. 

 

Modelele de formulare se regasesc in Sectiunea IV “Formulare” a prezentei documentatii, fiind disponibile si in 

format editabil. 

 

Formular de oferta (Formular nr. 8 si anexe), in original, care trebuie sa prevada si sa cuprinda toate prevederile 

mentionate la sectiunea 2.2 Mod de prezentare oferta. 

 

Propunerea tehnico - financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului / pretului, pe 

toata perioada de valabilitate a ofertei. Pretul contractului nu poate fi ajustat. 

 

 

1. Mod de prezentare oferta  
 

Specificatiile tehnice contin indicatii cu privire la regulile de baza care trebuie respectate, astfel incat potentialii 

ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu nevoile Beneficiarului.  

Propunerea tehnică se va întocmi pe baza documentației tehnice puse la dispoziție pe site-ul www.slatisol.ro 

(sectiunea FINANTARE REGIO), precum și a specificațiilor tehnice de pe site-ul https://beneficiar.fonduri-

ue.ro:8080/sau printr-o solicitare transmisă la adresa de mail a beneficiarului office.anacris@yahoo.com sau se ridică 

de la sediul acestuia din Aleea Textilistului, nr. 31, Slatina, Olt. Documentatia este pusa la dispozitia oricarui ofertant 

interesat, in mod gratuit, in perioada de valabilitate a anuntului de participare. 

 

 

 

 

 

http://www.slatisol.ro/
https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/
https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/
mailto:office.anacris@yahoo.com
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 Oferta trebuie sa respecte urmatoarele:  

 

 Caracteristicile tehnice minimale ale echipamentelor ce vor fi achizitionate 

 Oferta trebuie sa fie adresata catre ANA – CRIS SRL, datata, semnata/ semnata electronic, sa aiba nr. de 

inregistrare, sa se specifice daca preturile contin sau nu TVA, sa aiba inscrisa valabilitatea.  

 Moneda folosita: RON cu doua zecimale. 

 Limba de redactare a ofertei: limba romana, iar daca sunt redactate intr-o limba straina, trebuie sa aiba atasate si 

traducerile aferente (traducator autorizat si legalizare).  

 Pretul ofertei este ferm si un poate fi ajustat. 

 Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 zile.  

 Nu se accepta oferte alternative / incomplete / intarziate. 

 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de transportul si punerea in 

functiune a echipamentelor. 

 

Oferta trebuie să fie semnată de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit să angajeze ofertantul în 

contract.  

 

2. Informații privitoare la clauzele contractuale generale 

 

- Tipul contractului: furnizare bunuri  

- Durata contractului: de la data semnarii pana la 29.01.2021. 

- Orice modificare a contractului se consemneaza prin act aditional, in perioada de executie a contractului.  

- Termene si modalități de plată:  

- Plata in avans 20% + TVA integral conform mecanismului cererilor de plata. Diferenta de 80% din valoarea fara 

TVA se va plati catre Furnizor in maxim 5 zile de la plata sumelor de catre AM POR in contul Beneficiarului. 

- Toate echipamentele trebuie sa fie noi si nefolosite, in perfecta stare de functionare, urmand a fi insotite la livrare 

de certificat de calitate/declaratie de conformitate, certificat de garantie, etc.  

- Specificatiile tehnice, eventualele clarificari si oferta cu anexe fac parte integranta din contract. 

- Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de 

valabilitate a ofertei / durata contractului.  

- Ofertele care contin propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit achizitorul vor fi 

considerate neconforme. 

- Ofertantul participant trebuie sa prezinte odata cu oferta tehnica si financiara, documentele de calificare, iar 

documentele intocmite de catre ofertant sa respecte formularele anexate prezentei documentatii. Oferta va avea 

un caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei prezentate, ea constituind baza semnarii 

contractului cu ofertantul castigator.  

- Achizitorul poate sa aduca modificari printr-un amendament asupra documentatiei din initiativa proprie sau ca 

urmare a unui raspuns la o solicitare a unui potential ofertant, cu conditia aducerii la cunostinta a acestora prin 

publicarea lor. In cazul in care constatata neconcordante ori deficiente in cadrul documentatiei anexa la anuntul 

de participare, Achizitorul are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri, 

oricand inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii.  

- Contractul devine nul in cazul neavizarii procedurii de achizitie de catre OI ADR SUD-VEST OLTENIA 

urmare a analizei procedurii specifice de verificare conform contractului de finantare nr. 211/03.08.2018 

in cadrul caruia se va vor achizitiona bunurile din prezentul anunt, iar Achizitorul nu datoreaza niciun fel 

de penalitati ori daune ofertantului, cu conditia sa nu fi fost lansata o comanda ferma de furnizare. Intr-o 
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astfel de situatie, contractul de furnizare se reziliaza in mod unilateral, iar Achizitorul are dreptul de a 

relua procedura competitiva cu un nou anunt de participare.  

 

3. Mod de depunere oferta:  
 

- Ofertele vor fi prezentate in original (documentele in copie vor purta mentiunea “conform cu originalul” si 

semnatura reprezentantului legal al ofertantului), 1 singur exemplar tiparit, in plic inchis, pe exteriorul caruia se 

vor preciza urmatoarele:  

- Denumirea si adresa ofertantului. Plicurile vor fi marcate cu denumirea și adresa ofertantului pentru a permite 

returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta va fi declarata întârziată. 

- Destinatar: ANA - CRIS SRL  

- Persoana de contact: Albulescu Cristian, tel 0724307599 

- Modalitate de transmitere a ofertei:  

a) prin posta / curier rapid cu confirmare de primire la sediul achizitorului: Str. Aleea Textilistului nr. 31, 

Slatina, jud. Olt. Se va mentiona pe plic – Oferta Achizitie bunuri cu / fara montaj - impartire pe loturi. 

b) personal la sediul achizitorului: Str. Aleea Textilistului nr. 31, Slatina, jud. Olt. Se va mentiona pe plic – 

Oferta Achizitie bunuri cu / fara montaj - impartire pe loturi. 
c) via email la office.anacris@yahoo.com cu conditia ca toate documentele sa fi fost semnate electronic de 

catre reprezentantul ofertantului / imputernicitul acestuia. Se va mentiona in titlul emailului – Oferta 

Achizitie bunuri cu / fara montaj - impartire pe loturi. 
Oferta este declarată întârziată și inacceptabilă dacă aceasta a fost depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau a fost 

depusă după data și ora limită de depunere a ofertelor, situație în care se va returna plicul nedesfăcut. Orice ofertant 

are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei și numai 

printr-o solicitare scrisă în acest sens. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la oferta și/sau la documentele care 

însoțesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea beneficiarului. Riscurile transmiterii ofertei, 

inclusiv forta majora, revin exclusiv in sarcina ofertantului.  

 

d)  Modalitati de comunicare intre potentialii ofertanti si beneficiar  

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind anuntul publicat / informatiile prezentate 

in acest document. 

 

 Corespondenta intre beneficiarul privat si operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a 

contractului, se va face in conformitate cu datele de constact inscrise de ofertanti in scrisoarea de inaintare a ofertei, 

astfel:  

 - in scris, in format fizic (pe suport de hartie), personal de catre reprezentantul legal sau imputernicit, prin posta sau 

curierat, pentru depunere oferte, clarificari, contestatii  

 - prin e-mail, pentru clarificari si raspunsuri la clarificari, informatii privind procedura, comunicarea rezultatului 

evaluarii ofertelor, contestatii, raspunsuri la eventuale contestatii  

 - prin intermediul paginii web https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ pentru clarificari realizate de beneficiar, 

raspunsuri la clarificari, anuntul castigatorului contractului  

 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente in cadrul cererilor de clarificari, in cazul in care exista 

suspiciuni asupra indeplinirii conditiilor din această documentatie.  

  

mailto:office.anacris@yahoo.com
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Beneficiarul poate solicita, in timpul analizarii ofertelor, clarificari ofertantilor. Aceste solicitari se vor transmite prin 

intermediul postei electronice, in care se va preciza si termenul de raspuns al acestuia la clarificari. Lipsa raspunsului 

Ofertantului, in timpul precizat, poate conduce la eliminarea ofertei din procedura. 

 

6. Termenele aferente procedurii competitive  
 

- Data publicare anunt de participare (https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/, 2 invitatii de participare catre 2 

potentiali ofertanti): 11.12.2020. Data publicare anunt coditian national: 11.12.2020 

- Data limită de transmitere a răspunsului de către operatorii economici la solicitările de clarificări, în 

măsura în care solicitarile sunt transmise în timp util: 18.12.2020.  

- Data limita pentru depunerea ofertelor: 22.12.2020, ora 14.00.  

- Perioada de comunicare rezultat evaluare oferte si semnarea contractelor: oricand in perioada 23-

31.12.2020 

- Data limita pana la care se face notificarea atrbuirii contractului: maxim 5 zile calendaristicie de la data 

atribuirii contractlui). 

 

O eventuala prelungire a perioadei de depunere a ofertelor, suspendare sau anulare a procedurii va fi publicata pe 

site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/. Orice modificare survenita, anularea sau prelungirea procedurii, precum 

si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica pe https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/, precum si pe 

pagina web a beneficiarului www.slatisol.ro  

 

In cazul in care beneficiarul identifica erori de fond in documentele achizitiei, erori care nu au fost clarificate inainte 

de termenul de expirare al anuntului, procedura nu se va incheia cu atribuirea contractului, ci se va anula, se vor 

corecta erorile identificate si se va relua.  

 

4. Analiza ofertei:  

 

Analiza ofertelor: Conform Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 

europene, emis de Ministerul Fondurilor Europene, analiza ofertelor se va face prin compararea ofertelor primite. 

Dacă se primește o singură ofertă, solicitantul poate să o analizeze și să procedeze la atribuirea contractului de 

achiziție daca oferta respectă specificațiile tehnice elaborate.  

 

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un produs special, o marca de fabricatie sau de 

comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de 

produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste 

specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea "sau echivalent". 

 

Contractul va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă tehnică este completă și prezintă cele mai multe 

avantaje tehnice și financiare în raport cu specificațiile tehnice și cu celelalte oferte primite și care răspunde cel mai 

bine realizării scopului proiectului.  

Beneficiarul compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele publicate si alege oferta castigatoare, ca 

fiind oferta care prezinta cele mai multe avantaje, dintre toate ofertele care indeplinesc cerintele specificatiilor 

tehnice si cerintelor obligatorii ale prezentei documentatii.  

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.slatisol.ro/
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Criteriu de atribuire: În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, beneficiarul privat 

va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea la un raport calitate – pret 

competitiv. 

In vederea asigurarii unui grad sporit de transparenta in cadrul procesului de evaluare, ierarhizarea ofertelor primite 

se va realiza folosind urmatorul algoritm matematic: 

Criterii de departajare a ofertelor: 

Din totalul de 100p maxim pe care il poate obtine o oferta: 

1) Componenta de raport calitate: Max. 50 p se vor acorda ofertei cu cele mai bune caracterisitici privind: 

LOT 2 - Echipament Airless cu actionare electrica sau hidraulica 

- Debit, l/min: intre 3 – 12 l/ min.  

 

Pompa pentru transfer produs finit (cheltuiala eligibila): 

- Debitul pompei cu snec: intre 15 – 25 l / min. 

 

Oferta cu cea mai mare valoare din intervalul solicitat va primi punctajul maxim, celelalte oferte vor fi punctate 

invers proportional cu valoarea maxima, punctajul acordandu-se dupa urmatoarea formula de calcul: 

o pi = (Vi/ Vmax) pmax, unde: 

o pi - reprezinta punctajul obtinut de oferta „i“;  

o VMax - reprezinta valoarea cea mai mare a caraceristicii vizate din cadrul ofertelor;  

o Vi - reprezinta valoarea a caracteristicii din cadrul ofertei i;  

o pmax - reprezinta punctajul maxim (pmax= 50 puncte). 

2) Componenta de raport pret competitiv: Max. 50 p se vor acorda ofertei cu cel mai mic pret. Ofertele cu 

preturi succesive vor primi un punctaj direct proportional cu oferta care prezinta pretul cel mai scazut. 

Oferta cu pretul cel mai mic va primi punctajul maxim, celelalte oferte vor fi punctate invers proportional cu pretul 

ofertei, punctajul acordandu-se dupa urmatoarea formula de calcul: 

o pi = (Pmin/ Pi) pmax, unde: 

o pi - reprezinta punctajul obtinut de oferta „i“;  

o Pmin - reprezinta pretul cel mai mic al ofertelor;  

o Pi - reprezinta pretul ofertei ,,i“;  

o pmax - reprezinta punctajul maxim (pmax= 50 puncte). 
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Punctajul total va fi caclulat insumand cele doua componente. La punctaj total egal intre doua oferte, criteriul de 

departajare il va constitui punctajul aferent componentei 2) pret competitiv. 

In situatia in care nu se primeste nicio oferta, procedura competitiva se poate relua, cu respectarea tuturor 

prevederilor procedurale aferente, dupa o analiza a cauzelor care au condus la anularea procedurii. Daca se depun 

numai oferte care nu respecta prevederile Specificatiilor tehnice si cerintelor obligatorii, procedura se va anula.  

In situatia in care se primeste o singura oferta, Beneficiarul poate sa o analizeze si sa procedeze la atribuirea 

contractului de achizitie, daca oferta respecta Specificatiile tehnice si cerintele obligatorii si se incadreaza in valoarea 

maxima estimata a contractului de furnizare.  

 

Contestarea rezultatului evaluarii ofertelor 

 

În situatia în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura competitivă, 

acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru soluționarea cauzei, conform prevederilor Ordinului 

ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016. 

 

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor nu are competențe privind soluționarea contestațiilor în contextul 

derulării procedurii competitive, definite în cadrul prezentei proceduri. 

 

5. Contractarea  

 

5.1. Contractarea:  

- Contractul de achizitie se va semna numai cu ofertantul desemnat castigator prin Nota Justificativa de Atribuire. 

Specificatiile tehnice, eventualele clarificari si oferta desemnata castigatoare se vor constitui in anexe la 

contractul de furnizare bunuri. Prin contract nu se pot modifica specificatiile tehnice si oferta desemnata 

castigatoare care vor sta la baza atribuirii contractului.  

- Informare privind rezultatul procedurii: în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării contractului de 

achiziție se va completa anunțul pe pagina https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ cu informații privind 

câștigătorul contractului.  
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SECȚIUNEA IV: FORMULARE 

 

Orice Declarație/formular anexat la prezenta documentatie va fi completat și prezentat numai în original de 

ofertant/candidat și va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să 

reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune și împuternicirea reprezentantului legal.  

  

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/ declarație/ formular solicitat va fi 

completat și prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.  

  

Prezentarea tuturor documentelor solicitate de catre ofertanti este obligatorie. Nedepunerea oricaruia dintre 

documentele privind cerintele obligatorii de calificare atrage dupa sine declararea ofertei drept neconforma (fara a se 

mai trece la evaluarea propunerii tehnice si financiare). 

 

Achizitorul își rezervă dreptul de a putea solicita ofertantilor prezentarea in original a documentelor spre verificare, 

în cazul în care acestea au fost depuse în procedură în forma “copie conform cu originalul”. De asemenea, prin 

participarea la procedura, ofertantii isi dau acceptul cu privire la verificarea corectitudinii tuturor informatiilor 

atribuite catre o terta parte la care acestea fac referire in propria oferta si se obliga sa formalizeze acest accept printr-

o imputernicire oficiala, daca Achizitorul o va solicita.  

 

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:  
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1. Scrisoare de înaintare - Formular  

 

Formular nr. 1 

 

…………………………….. 

 

Beneficiar privat 

 

Denumirea operatorului economic 

 

ANA – CRIS SRL 

Nr. ………din ……………2020 (data) 

 

Nr. …….din ……….…2020, ora……... (data) 

(se va completa la Registratura Beneficiarului privat) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către ANA - CRIS SRL, Str. Aleea Textilistului nr. 31, Slatina, jud. Olt, ROMÂNIA. 

 

Ca urmare a invitației de participare apărută pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/, privind 

procedura de achizitie prin procedura competitiva organizata de ANA – CRIS SRL conform Ordinului ministrului 

fondurilor europene nr. 1284/2016, in scopul furnizarii de bunuri - Achizitie bunuri cu / fara montaj – Lot 2: 

Echipament Airless cu actionare electrica sau hidraulica, pompa pentru transfer produs finit in cadrul 

proiectului cu titlul „CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU EFICIENTIZAREA 

PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL”, cod SMIS 102170, noi 

_______________________________________ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat 

următoarele: 

 

1. Oferta si documentele de calificare care o insotesc 

 

2. Informatii in legatura cu procedura de atribuire a contractului mai sus mentionat: 

 

- numele si prenumele persoanei/persoanelor imputernicite sa semneze documentele pentru prezenta 

procedura de atribuire: ………………….. 

 

- adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare la prezenta procedura: ………………. 

 

- telefon: ………….. 

 

- fax/e-mail valabil pentru comunicarea la prezenta procedura: 

 

Data : _______________________________ 

OPERATOR ECONOMIC __________________________  

Numele și funcția persoanei autorizate ______________________________ 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Stampila / Semnătura persoanei autorizate __________________________ 

2. Împuternicire - Formular  

 

Formular nr. 2 

<OPERATORUL ECONOMIC> 

___________________ 

(denumire / nume ) 

 

IMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa …………………………………………………. (denumire / nume), cu sediul in …………………….., 

Strada………., Nr………………, cod postal ………………………. (adresa operatorului economic), inmatriculata 

la Registrul Comertului sub nr. ……/……../……………., atribut fiscal ……, reprezentata legal prin 

……………………., in calitate de …………………………………., imputernicim prin prezenta pe 

……………………………………, identificat cu BI / CI ……………, Seria ………, Nr. ………………………., 

eliberat de................, la data de........................, CNP……………………………………….. in conformitate cu 

documentul de identitate atasat in copie, sa ne reprezinte la procedura de achizitie prin procedura competitiva 

organizata de ANA – CRIS SRL conform Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 in scopul 

furnizarii de bunuri - Achizitie bunuri cu / fara montaj – Lot 2: Echipament Airless cu actionare electrica sau 

hidraulica, pompa pentru transfer produs finit in cadrul proiectului cu titlul „CONSTRUIREA UNUI SPATIU 

DE PRODUCTIE PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE 

SLATISOL”, cod SMIS 102170. 
 

In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii: 

1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la aceasta procedura. 

2. Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in 

urma desfasurarii procedurii. 

3. Sa raspunda solicitarilor de clarificari formulate de catre comisia de evaluare in timpul desfasurarii procedurii. 

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate 

actele si faptele ce decurg din participarea la procedura. 

 

Data: ____________________ 

 

Denumirea mandantului 

_________________________________ (denumirea / numele ofertantului) 

 

reprezentata legal prin _____________________ (nume, prenume, functie)     

    (Semnatura autorizata) 
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3. Declarație privind situatia personala a ofertantului - Formular  

Formular nr. 3 

 

DECLARATIE PRIVIND SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI 

 

Subsemnatul ………….. (nume, prenume), reprezentant imputernicit al ……………. (denumirea operatorului economic), 

cu sediul in ………………. (adresa operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura de atribuire aplicabila 

beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, pentru proiectul cofinanţat prin Programul 

Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 "Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii", 

Prioritatea de investiție 2.1 "Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a 

ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri" – Apelul de proiecte 2.1.A. – 

Microîntreprinderi, prin contractul de finantare nr. 211/03.08.2017, „CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE 

PENTRU EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL”, cod SMIS 

102170, avand ca obiect furnizarea de bunuri - Achizitie bunuri cu / fara montaj – Lot 2: Echipament Airless cu 

actionare electrica sau hidraulica, pompa pentru transfer produs finit declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 

aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in 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) sunt vinovat de prezentarea denaturata a informatiilor solicitate de achizitor, ca o conditie de participare la invitatia 

de ofertare sau contract; 

g)  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. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 

legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

Data : _______________________________ 

OPERATOR ECONOMIC __________________________  

Numele și funcția persoanei autorizate ______________________________ 

Stampila / Semnătura persoanei autorizate __________________________ 
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4. Declarație privind neîncadrarea în situații de natură să determine apariția unui conflict de interese - 

Formular  

Formular nr. 4 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_______________________________ 

(denumirea/numele)  

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 si 15 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 competitiva aferenta proiectului„CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU 

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL”, cod SMIS 102170, 

avand ca obiect furnizarea de bunuri - Achizitie bunuri cu / fara montaj – Lot 2: Echipament Airless cu 

actionare electrica sau hidraulica, pompa pentru transfer produs finit, declar pe propria răspunde, 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. 14 si 15 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 ANA – CRIS SRL dacă vor interveni 

modificări în prezenta declarație. 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că ANA – CRIS 

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. 

Data : _______________________________ 

OPERATOR ECONOMIC __________________________  

Numele și funcția persoanei autorizate ______________________________ 

Stampila / Semnătura persoanei autorizate __________________________ 
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5. Formular de oferta- Formular  

Formular nr. 5 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către: ANA – CRIS SRL, str. Aleea Aleea Textilistului, nr. 31, Slatina, jud. Olt. 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul(a), reprezentant(ă) a(l) ofertantului 

___________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile 

și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizam bunurile in cadrul procedurii - Achizitie 

bunuri cu / fara montaj – Lot 2: Echipament Airless cu actionare electrica sau hidraulica, pompa pentru 

transfer produs finit pentru proiectul “CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU 

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL”, cod SMIS: 102170, 

pentru suma de _______________LEI (suma în litere și în cifre) fară TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea 

adăugată în valoare de ___________(suma în litere și în cifre). 

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de___________ zile (durata în litere și 

cifre), respectiv până la data de __________ (ziua/luna/anul) care va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi. 

 

4. Precizăm că: 

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă"; 

  nu depunem ofertă alternativă. 

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o 

puteți primi. 

Data : _______________________________ 

OPERATOR ECONOMIC __________________________  

Numele și funcția persoanei autorizate ______________________________ 

Stampila / Semnătura persoanei autorizate __________________________ 
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