Nr. înregistrare:
Data: 11.08.2015

Către

ANUNŢ
privind procedura de achiziţie directă prin procedura de cercetare a pieţei pentru
atribuirea contractului "Achiziționarea și instalarea echipament de procesare".
Federaţia Agricultorilor de Munte Dorna, cu sediul central în str. Oborului, nr. 11,
Vatra Dornei, cod poştal 725700, implementează proiectul "Procesarea verde a fructelor de pădure
sălbatice - Întreprindere socială" în parteneriat cu Bioforsk Norvegia şi Heifer Project pentru
România. Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Granturile
Norvegiene 2009 – 2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din
România.
Federaţia Agricultorilor de Munte Dorna în calitate de Partener principal al proiectului, lansează
invitaţia de participare la procedura de achiziţie publica prin procedura de cerere de ofertă prin
cercetarea pieţei pentru atribuirea contractului "Achiziționarea și instalarea echipament de
procesare" în conformitate cu:
- prevederile Contractului de finaţare al Proiectului "Procesarea verde a fructelor de pădure
sălbatice - Întreprindere socială", proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei
prin Granturile Norvegiene 2009 – 2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verde în
Industria din România.,
- în conformitate cu Sectiunea 7 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial numărul 418 din 15 mai 2006 , cu modificările şi completările
ulterioare;
- precum şi în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice şi Ordinul 1120/2013.
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Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de echipament procesare, pentru Proiectul:
"Procesarea verde a fructelor de pădure sălbatice - Întreprindere socială", necesar Asociaţiei
pentru

realizarea

activităţilor

ce

îi

revin

în

cadrul

proiectului.

- Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este "preţul cel mai scăzut".
-

La diferenţe mai mici de 0.5% între preţurile totale ofertate, criteriul suplimentar de

departajare este termenul de livrare a echipamentelor de la data semnării contractului.
- Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.08.2015, ora 12:00;
- Data deschiderii ofertelor va fi : 21.08.2015, ora 12:30;
-

Persoana

de

contact

este:

Agapi

Ștefan

Ionuț,

tel:

0747153809,

email

:

agapistefan@yahoo.com;
- Valoarea totală ofertei va fi exprimată în: lei (TVA inclus) şi va avea valabilitate până la
semnare contractului;
- Limba în care se depune oferta : română.
Ofertele vor fi depuse în plic sigilat, prin curierat și se va confirma primirea direct la sediul
Federaţia Agricultorilor de Munte Dorna la următoara adresă: str. Oborului, nr. 11, Vatra
Dornei, cod poştal: 725700, judeţul Suceava, România.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici
tehnice inferioare celor prevazute în Anexa I, atrag descalificarea ofertantului.
Achiziţia este facută de către Federaţia Agricultorilor de Munte Dorna în calitate de
responsabil al proiectului.
Nu se acceptă actualizarea contractului pe toată perioada desfaşurării acestuia.

Documente obligatorii care vor fi depuse de către ofertanţi:
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1. Declaraţii privind eligibilitatea: declaratie pe propria răspundere completată în
conformitate cu
Formularul 12A (format anexat);
2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181: în conformitate cu Formularul
12B (format anexat);
Notă: Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant
care se află în oricare din situaţiile prevăzute de art.180 şi art.181 din O.U.G.nr.34/2006.
3. DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE art. 69˄1din
O.U.G. nr. 34 / 2006
4. Pentru dovedirea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) se
va prezenta Certificatul de înregistrare al firmei - copie;
Pentru persoane juridice/fizice străine: Cerinţă obligatorie: Documente edificatoare care
să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional la organism legal constituite, in conformitate cu
prevederile legale din tara in care este stabilit ofertantul este rezident, traduse in limba romana şi
legalizate.
4. Oferta Tehnica
Modul de prezentare a propunerii tehnice va fi astfel încât să asigure posibilitatea verificării
corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice anexate în Anexa I.
Nota: Eventualele contestaţii se pot depune: la autoritatea contractantă până la data de
28.08.2015, ora 12:00.
Ofertanţii vor solicita, după caz, clarificări la sediul Federaţia Agricultorilor de Munte Dorna
la următoara adresă: str. Oborului, nr. 11, Vatra Dornei, cod poştal: 725700, judeţul
Suceava, România sau la numărul de telefon: 0747.153.809 (asistent proiect), până la data de
21.08.2015.
11.08.2015

Agapi Ștefan Ionuț
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MODELE DECLARAŢII:

OPERATOR ECONOMIC/OFERTANT
_____________________

Formularul 12A

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul
_______________________________,
reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________________________________,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de "Achiziționarea și instalarea echipament de procesare" organizata de Federaţia
Agricultorilor de Munte Dorna, în cadrul Proiectului "Procesarea verde a fructelor de pădure sălbatice
- Întreprindere socială", proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin
Granturile Norvegiene 2009 – 2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din
România şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la
art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu
modificările si completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completării: __________________________
Operator economic: ___________________________
Reprezentant legal: ___________________________
(ştampila ţi semnătura autorizată)
_____________________________________
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OPERATOR ECONOMIC/OFERTANT

Formular 12B

_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181¹
Subsemnatul(a)_______________________________,
______________________________________________

[se

reprezentant
insereaza

numele

împuternicit
operatorului

al
economic

persoană juridică], în calitate de ofertant la procedura de achiziţie directă pentru "Achiziționarea și instalarea
echipament de procesare", organizată de Federaţia Agricultorilor de Munte Dorna, în cadrul Proiectului
"Procesarea verde a fructelor de pădure sălbatice - Întreprindere socială", proiect susţinut din fonduri
acordate de către Guvernul Norvegiei prin Granturile Norvegiene 2009 – 2014 în cadrul domeniului de
finanţare Inovare Verde în Industria din România, declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De
asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată ...............A
c1) in ultimii 2 ani AAAAAAAAAAAAAA.. [se inserează după caz daca si-a îndeplinit sau nu] in
mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau
este de natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: _________________________
Operator economic: _________________________
Reprezentant legal: ___________________________
(ştampila şi semnătura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC/OFERTANT
_____________________

Formularul nr.6

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE art. 69˄1
din O.U.G. nr. 34 / 2006
Subsemnatul(a)..................................................(se inserează numele operatorului
economic - persoană juridică), în calitate de ofertant /candidat/subcontractant/terţ susţinător la
procedura de cerere oferta pentru "Achiziționarea și instalarea echipament de procesare"
la data de 21.08.2015 , organizată de de Federaţia Agricultorilor de Munte Dorna, în cadrul Proiectului
"Procesarea verde a fructelor de pădure sălbatice - Întreprindere socială", proiect susţinut din
fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Granturile Norvegiene 2009 – 2014 în cadrul
domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din România, declar pe proprie
răspundere că:
- am/nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi am/nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale astfel cum sunt acestea prevăzute
la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Persoane ce dețin funcții în cadrul autorității contractante sunt următoarele : Agapi Ioan, Ionescu Ovidiu
Corneliu, Agapi Ștefan Ionuț, Ursuleanu Ionela, Tapu Emanuel, Chirileanu Țuțu, Moraru Ioan, Gâțan
Dănuț, Tekonczia Alin.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: __________________________
Operator economic: ___________________________
Reprezentant legal: ___________________________
(ştampila ţi semnătura autorizată)
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ANEXA I

Denumirea aparaturii

Cantitate necesară

Dimensiuni
aproximative,
specificatii tehnice

Chiuvetă spălare fructe

1

Presă hidraulică pentru sucuri
naturale
Pasteurizator electric pentru
sucuri naturale
Echipament pentru
îmbutelierea sucurilor naturale
(bag-in-box)
Rafturi mobile

1
1
1

2

Chiuvetă pentru spălarea
mâinilor- cu dispensor
semiautomat de apă și săpun
Mese de lucru din inox

2

Termometru (cu scală până la
120 C)
Ţevi,racord,fiting

4

transport,montaj,instalare

1

Camera deshidratare

1
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Max.
1900x700x850mm
Capacitate procesare
100-500 kg/h
Capacitate procesare
100-500 l/h
Imbuteliere la pungi de
3l-5l-10l-20l, capacitate
min. 150 l/h

2

Dimensiunea
exacta:1600X500X1600
mm
Dimensiunea exacta
300x250x800mm
Dimensiunea exacta:
1800x600x840

Dimensiunea interioara
a spatiului de uscare
min. 20 m3

