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Numărul de identificare al contractului de finantare: 275/29.11.2017 

Programul Național Multianual de Microindustrializare 

Cod RUE - 275  

Cerere de ofertă 

 
Nr. Reg.: 234/07.12.2017 
 

 
Prin prezenta adresă sunteți invitați să transmiteți o ofertă pentru furnizarea a 2 utilaje 

tehnologice de îndreptat și debitat sârmă. 

 

Oferta dumneavoastră face parte dintr-un proces de achiziție publică, fiind parte a unui 

proiect finanțat prin Programul Național Multianual de Microindustrializare. 

 

 

1.  Cadrul legal 

Contractul de finanțare nr. 275/29.11.2017 

Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  

Programului naţional multianual de microindustrializare, 2017 publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 667 din 16.08.2017. 

 

2.  Categoria de produse  Mașini unelte  

3.  Cod CPV 42633000-2 Maşini de îndoit, de pliat, de îndreptat 

sau de aplatizat 

 

 

4.  Justificarea achiziției și parametri tehnici 

 

Conform contractului de finanțare nr. 275/29.11.2017, în vederea implementării 

proiectului contractat, beneficiarului i s-au aprobat achiziții din categoriile  

 

– utilaje tehnologice de îndreptat și debitat sârmă 

 

Specificațiile tehnice: 

Material intrare Sarma - diam. Ø 2 - 7 mm 

Colac sarma/greutate/dimensiuni - Colaci de max. 1500 kg 

Tipul si calitatea materialului - Sarma galvanizata/alba, cu continut scazut de carbon 
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Material iesire - Bare de max. 4 m lungime 

Directia sarmei - La dreapta (de la stanga la dreapta 

 

Componente: 

Derulator vertical  

Masina de indreptat si debitat  

Sistem de lubrifiere a sarmei  

Banc automat pentru bare de 4 m lungime  

Tablou electric de comanda si control 

 

5.  Alte condiții 

- costul transportului, al montajului și al asigurării utilajelor pe durata transportului nu 

este inclus în ofertă 

 

6. Prezentarea ofertei 

În cazul în care doriți să răspundeți cererii noastre de ofertă, vă rugăm să aveți în vedere 

următoarele categorii de informații și documente: 

 

A. Documente cu privire la compania dumneavoastră (se vor furniza în copie conform 

cu originalul. În cazul în care acestea nu sunt în limba română se va furniza și o traducere 

simplă în limba română): 

 - Certificatul de Înregistrare (CUI sau echivalent) 

 - Un certificat constatator din care să rezulte codul CAEN aferent producției 

utilajului pe care îl ofertați (sau echivalent) activ  

 

B. Oferta tehnică 

Oferta tehnică va include: 

- parametri tehnici ai utilajelor 

- descrierea detaliată a acestor utilaje coroborat cu cerințele mai sus enunțate 

- precizări cu privire la timpul exact de livrare a utilajelor (livrarea în curtea clientului) și 

punerea lor în funcțiune 

- precizări cu privire la garanție (ce garanție este oferită și în ce condiții) 

- precizări cu privire la transport 

- utilajele vor fi livrate împreună cu formularul CMR. 

Elementele mai sus descrise reprezintă un minim de informații ce trebuiesc abordate în 

cadrul ofertei tehnice. 

 

C.  Oferta financiară 

Oferta financiară trebuie să adreseze în mod explicit următoarele cerințe: 

- prezentarea unui cost unitar  



17, Soseaua Constantei, HARSOVA,  

Jud. Constanta, ROMANIA  

J13/5526/1994 cod unic RO6776141  

RAIFFEISEN BANK    Agentia Harsova  

Cont: RO43 RZBR 0000060001373333  

Tel/fax (+40) 241 870548  

E-mail: office@dialharsova.ro  

www.dialharsova.ro  

 

- costul de transpot, montaj, livrare și asigurare pe această perioadă nu face parte in 

ofertă 

- orice eventuale alte costuri aferente furnizării, livrării și garanției 

- valabilitatea ofertei – trebuie să fie de cel puțin 30 de zile 

 

Costul va fi exprimat în lei la cursul BNR din data întocmirii ofertei, acesta fiind valoarea 

care va fi stipulată în contractul de achiziție încheiat în urma finalizării procedurii 

Oferta financiară va conține și un grafic de plăți. 

Ofertantul poate solicita plăți în avans în situația în care va depune ”instrumente de 

garantare din partea prestatorilor de servicii/furnizorilor de bunuri/ executantilor de 

lucrări emise, în conformitate cu prevederile art.4 din HG 264/2003 cu modificările si 

completările ulterioare, de o societate bancară sau o societate de asigurări. Instrumentul 

de garantare privind returnarea avansului trebuie să fie acoperitor atât pentru recuperarea 

avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin 

imobilizarea fondurilor, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului." 

 

 

Principalele criterii pentru selectarea ofertei câștigătoare vor fi prețul ofertei și timpul de 

livrare a utilajelor tehnologice. 

 

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până pe data de 13 decembrie, ora 

12.00. 

 

Dacă în urma analizării documentației transmise de dumneavoastră vom constata nevoia 

de informații suplimentare, vă vom înștiința printr-o adresă de solicitare clarificări. 

 

După expirarea termenului de predare a ofertelor, vom analiza toate ofertele și vă vom 

comunica decizia noastră. În cazul în care oferta dumneavoastră va fi câștigătoare vă vom 

invita la semnarea contractului de furnizare în termen de 24 de ore lucrătoare. 

 

Oferta poate fi transmisă pe e-mail (documente semnate și scanate) și în original la sediul 

societății noastre. 

 

Vă mulțumim și, în cazul în care aveți nevoie și de alte informații, ne puteți contacta 

telefonic sau prin e-mail. 

 

Vasile Roșu, 

 

Reprezentant legal  


