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SECTIUNEA l — PUBLICITATE

Invitatie de participare

( in conformitate cu dispozitiile Ordinului 1050/2012)

2—

Masina de masurat 3D-modernizare si soft aferent
Proiect “Modernizarea si dezvoitarea SC UMT SA prin achizitia de echipamente peďormante’

Comunitatea Europeana. Program POs-CCE, contract de linantare nr.229.9431i3.07.23ł2, Cod SMiS 38513

Achizitor: SC U.M.T. S.A.
SC U.M.T. S.A. Timisoara str. Avram Imbroane nr.7 et.4, cod
postal 300136 Romania

Adresa: Tel: 0256/300500 fax 0256/490204 0721.266.965 0723.632.287
URL: www.umt.ro
Persoana de contact: lulian Florea
e-mail: iulian.florea@umt.ro

D . Invitatie pentru cerere de oferteenumire invitatie Achizitie de: MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE SI SOFT

AFERENT —1 buc.

criteriul de atribuire: D Pretul cel mai scazut
. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Valoarea estimate: LOT 1— 74.048 Iei fara TVA

Obiectul contractului si locul de contract de achizitie prin cerere de oferte care are ca obiect
implemenntare contract furnizarea de: MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE SI SOFT

AFERENT— 1 buc.
Timisoara str.Avram Imbroane nr.9 judet Timis cod postal
300136
. Furnizare produse; max 6 luni de la semnare contract

Tip contract si durata contractului D Prestare servicii;
D Executie lucrari;

Data publicarii in ziar si a transmiterii 10.07.2013
lnvitatiei catre posibili ofertanti

. . . . . . . Solicitari de clarificare :
Date limita pentru primire solicitari de

. . . . . pana Ia 16.07.2013clarificare sut transmitere raspunsuri . . . . .

. . . . . Raspuns la solicitari de clarificare:
la solicitarile de clarificare: pana la 19.07.2013
Data limita depunere • 24.07.2013 ora 14
Data deschidere • 24.07.2013 ora 15

Sc U.MJ. S.A.
Locul - de depunere Timisoara str. Avram Imbroane nr.7 et.4, cod postal 300136 Romania

- de deschidere Tel: 0256/300500 fax 0256/490204 0721.266.965 0723.632.287
a ofertelor URL: www.umt.ro

Persoana de contact: lulian Florea
e-mail: iulian.florea@umt.ro; umt@umt.ro

criterii de calificare: conform Fisei de date a achizitiei
Modul de obtinere a - De la sediul achizitorului gratuit pe suport de hartie, in urma

~ Documentatiei de atribuire de unei solicitari scrise, email, fax, site SC UMT SA
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,

catre operatorii economici
Limba de redactare a ofertei • Romana; D Altele

Confirmarea intentiei de
participare ta procedura si Da ( pe email sau fax)
primirea adresei noastre
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Masina de masurat 3D-modernizare si sofl aferent
Proiect ‘Modemizarea si dezvoltarea sc UMT SA plin achizitia de echipamente performante’

Comunitatea Europeana. Program POS-CCE, contract de finantare nr.229.943/I3.07.2012, cod SMIS 38513

Ec. Olariu Calm Ion
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SECTIUNEA II — FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Masina de masurat 3D-inodernizare si soft aferent
Project ‘Modemizarea si dezvoitarea sc UMT SA prin achizitia de echipamenle perfomrnnte”

Comuni(atea Europeana. Program POS-CCE, contract de flnantare nr.229.943/13.O7.20l2, Cod SMIS 38513

I.ACHIZITOR
1.1— sc U.M.T.S.A.
SCU.M.T. S.A. Timisoara str. Avram lmbroane nr.7 et.4, cod postal 300136 Romania
Tel: 0256/300500 fax 0256/490204; 0721.266.965 0723.632.287
URL: www.umt.ro
Persoana de contact: lulian Florea
e-mail: iulian.florea@umt.ro; umt@umt.ro

~ Reprezentata prim j Director general ec. Olariu Calm Ion
1.2— Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

ţ • La adresa mai sus mentionata ţ n Altele
1.3— Data limita de primire a solicitarilor de clarificare referitoare la Documentatia de atribuire:

D~ö7.2013
1.4— Data limita de transmitere a raspunsului la clarificarile solicitate, referitoare la Documentatia de
atribuire
19.07.2013
1.5— Sursa de finantare

~ • venituri proprii 50% • venituri din fonduri europene si bugetul statului j

II, OBIECTUL CONTRACTULUI
11.1— Descriere
Denumire contract: Contract de achizitie, cu respectarea dispozitiilor Ordinului nr.1050/2012

MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE SI SOFT AFERENT —1 buc.

-Tipul de contract, destinatia finala
(se alege una din obtiuni)
. Produse
n Servicii
El Lucrari
-Destinatia fmnala pentru Iivrare: SC UMT SA Timisoara str.Avram Imbroane nr.9 jud.Timis

-Procedura de atribuire se finalizeaza prin: Contract de achizitie
-Durata contractului de achizitie: de la semnarea contractului de ambele parti, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor, dar nu mai tarziu de 6 luni, Durata contractului este ferma.
-Divizare pe loturi: : 0 - DA : . - NU
Daca DA, ofertele se depun pe: a un singur lot

n unul sau mai multe
n toate loturile

-Alte informatii se regasesc in Sectiunea III — Caietul de sarcini

II. 2- Cantitatea sau scopul contractului
~CHIPAMENTE
~ MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE —1 buc.

-4—
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II. 3 -Conditii specifice contractului, conditii particulare referitoare Ia contract
-Contract rezervat D - DA . - NU
-AItele - DA D - NU
Daca DA, scurta descriere:
I. MODALITATI DE PLATA : se va efectua in transe, procentual din valoarea de achizitie a echipamentului
dupa cum urmeaza:
-transa 1:100% in termen de 30 de Ia Iivrare si punere in functiune

11.4— Contractul se inscrie intr-un proiect /program finantat din fonduri comunitare:
.-DA D-NU,dacaDA,atunci:
Trimitere la proiect/ program:
Modernizarea si dezvoltarea SC UMTSA prin achizitia de echipamente performante”
Program POS-CCE, contract de finantare nr.229.943/13.07.2012, Cod SMIS 38513

III. PROCEDURA

111.1— Procedura selectata — CERERE DE OFERTARE , cu respectarea dispozitiile Ordinului 1050/2012
111.2 —Legislatia aplicata

1. Cu respectarea dispozitiilor Ordinului 1050/2012, acest inlocuind Normele interne privind
atribuirea contractelor de achizitie, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, publicate in Ghidul Solicitantului, Sprijin financiar acordat
pentru investitii in intreprinderile man.

4. Informatii privind legislatia referitoare Ia achizitii pe www.minind.ro.

IV. CRITERII DE CALIFICARE

lvi. — Situatia personala a ofertantului
Declaratii privind eligibilitatea:

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in Formularul 1

) - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in Formularul 2
- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu exista

prevederi legale referitoare Ia declaratia pe propria raspundere, atunci va prezenta o declaratie
autentica data in fata unui notar, din care sa reiasa ca nu se incadreaza in nici una din situatiile
prevazute in formularul 1 si 2

- In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu este eligibil sau nu se incadreaza in
una din situatiile prevazute in formularul lsau 2 acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea
contractului de furnizare. ____________________

lV.2 — Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
~~?itru persoanele juridice romane:

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, de pe langa tribunalul territorial pe raza

-5--

Masina de masurat 3D-modernizare si soft aferent
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caruia ofertantul isi are sediul, cu ceI mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, in original, din
care sa rezulte ca obiectul de activitate aI ofertantului include furnizarea produselor ce fac obiectul
achizitiel
- Certificat de inregistrare (copie semnata Si stampilata, pe care se va specifica “conform cu originaluľ’
Pentru persoanele fizice romane:
Autorizatie de functionare / altele echivalente — copie legalizata
Pentru persoanele juridice / fizice straine:
Documente care dovedesc forma de inregistrare Si atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesinal, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabil

lV.3 — Situatia economico-financiara
- Informatii generale si informatii privind cifra de afaceri anuala in domeniul de activitate aferent
obiectului contractului, pe ultimii 3 ani; - Formular 3
Solicitat .; Nesolicitat fl

IV.4 — Capacitatea tehnica si/sau profesionala
-Principalele livrari de produse similare din ultimii 3 ani. Formular 4~ p ., 4.Sfl, sau 4.LD (se bifeaza
functie de tipul contractului)
Solicitat .; Nesolicitat D
Se vor prezenta minim 2 recomandari in original sau copie cf cu originalul privind indeplinirea obligatiilor
contractuale din partea beneficiarilor prezenti in Formularul 4
-Informatii privind subcontractantii, insotite de acordurile de subcontractare — Formular 6
Solicitat .; Nesolicitat D - Daca nu este cazul, se va da o declaratie pe propria raspundere privind
indeplinirea contractului cu forte proprii, fara subcontractanti
-Certificate si/sau alte documente care sa ateste conformitatea produselor.
Solicitat . ; Nesolicitat D
(La deschiderea ofertelor se va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca produsul
va fi insotit la livrare de Declaratia de conformitate sau alte documente care sa ateste conformitatea
produsului cu toate cerintele legale aplicabile.

in

)

IV.5 — standarde de asigurare a calitatii

IV.6- standarde de protectie a mediului
~Dovezi prezentate de operatorul economic care sa confirmeasigurarea unui nivel coresounzator aI

-6--

Masina de masurat 3D-modernizare S~ Soft aferent
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)

-Dovezi prezentate operatorului economic care sa cofirme asigurarea unui nivel corespunzator aI calitatii
(ex. Un sistem de asigurare al calitatii in conformitate cu seria ISO 9000);
Solicitat .; Nesolicitat D
Daca DA, atunci se solicita urmatoarele:
1.Produsele trebuie sa fie insotite de documente emise de organisme acreditate, care sa confirme
certificarea sistemului de management al calitatii implementat la furnizor si producator in conformitate
cu standardele de referinta SR EN ISO 9001 sau echivalent; In cazul in care furnizorul(dealer) nu se ocupa
de service, acesta fiind facut de producator, nu este necesar SR EN ISO 9001 caz in care este necesar o
declaratie a producatorului ca raspunde de service
Conform principiului recunoasterii reciproce se accepta si certificate emise de orgenisme acreditate din
state membre ale UE, Nu se admit societati in curs de certificare, indifferent de stadiul in care se afla
procesul de certificare.
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protectiei mediului.
Solicitat . ; Nesolicitat 0;

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1 — Limba de redactare a ofertei
. Limba romana
0 Altele

V.2 — Perioada de valabilitate a ofertei
6luni

V.3 — Garantia de participare:
Solicitat 0 ; Nesolicitat ;.

V.4 — Modul de prezentare a documentelor de calificare

V.5 —Modul de prezentare a propunerii tehnice
- Ofertantul are obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliat şi complet în

~orelatie cu solicitările din Sectiunea Ill — Caietul de sarcini, astfel încât să permită comisiei de

) evaluare, identificarea cu uşurintă a corespondentei specificatiilor tehnice solicitate cu cele
.bfertate.

- Propunerea tehnică va cuprinde pliante, fişe tehnice editate de producător şi traducerea
acestora în limba română, cu descrierea completă a produsului solicitat, a căror autenticitate
trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care comisia de evaluare solicită acest lucru.
Propunerea tehnică va cuprinde:
. descrierea solutiilor tehnice pentru fiecare componenta;
- detalli tehnice necesare (performante, termene de livrare, garantie, service etc.);
- obligatoriu un tabel care cuprinde detaliile tehnice solicitate de achizitor, cuprinzând: ______

Caracteristici Jspecificaţii tehnice Caracteristici /specificaţii
solicitate de achizitor tehnice

Ofertate de operatorul
economic

-7--

Masina de masurat 3D-modernizare si sOft aferent
Proiect “Modemizarea sj dezvoltarea sc UMT SA prin achizitia de echipamente performante”

Comunitatea Europeana. Program POS-CCE, contract de finantare nr.229.943/1307.2O12, Cod SMIS 33513

ATENTIE !!!

-Pentru aputea fi declarat ofertant calificat, operatorul economic va prezenta la data deschiderii
ofertelo documentele de calificare solicitate la punctul 4 CRITERII DE CALIFICARE
-In cazul in care, la data deschiderii ofertei, operatorul economic nu a prezentat unul sau mai multe din
documentele de calificare solicitate la punctul IV, CRITERII DE CALIFICARE, Comisia de evaluare va
solicita ofertantului in termen de maxim 3 zile Iucratoare, completarea documentelor care Iipsesc, iar
ofertantul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza/
confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
-Documentele de calificare trebuie sa aiba termen de valabilitate Ia data deschiderii ofertei, se prezinta in
original, copie legalizata sau copie simpla, caz in care exista obligatia de a prezenta comisiei de evaluare
in cadrul sedintei de deschidere si documentele originale in scopul verificarii conformitatii acestora. .
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MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE SI SOFT AFERENT
ibuc

~aracteristiciIe tehnice cf Caietului de sarcini
~Alte caracteristici tehnice si conditii comune pentru toate
~oturiIe solicitate in caietul de sarcini (termen de garantie,

2 ~ivrare, punere in functiune, instruire, modalitati de plata, etc.
Ofertantul va face precizari care sa confirme respectarea
ţtuturor cerinteior solicitate de achizitor in caietul de sarcini

V.6 - Modul de prezentare a propunerii financiare
r -Propunerea financiară trebuie să cuprindă:

-Formularul de ofertă - Formular 8.P~, 8.50 sau 8.L o
(Se bifează funcţie de tipul con tractului);

l -Centralizator de preţuri - Formular 9.P•, 9.So sau 9.Lo
(Se bifează funcţie de tipul contractului);
-Termenul (grafic) de Iivrare
Ofertantul va Iivra produsele Ia destinaţia finală pana Ia data de 15.10.2013, moment în care
se va face recepţia cantitativă.
Ofertantul va livra produsele Ia destinaţia finală 2 luni de la semnarea contractului, moment
in care se face receptia cantitativa.

Recepţia calitativă, inclusiv punerea in funcţiune se va face pana la data de 30.10.2013

V. 7 - Modul de depunere a ofertei
- Adresa completă unde se depune şi înregistrează oferta:
SC U.M.T. 5.A. Timisoara str. Avram Imbroane nr.7 et.4, cod postal 300136 Romania
Tel: 0256/300500 fax 0256/490204 0721.266.965 0723.632.287
URL: www.umt.ro
Persoana de contact: lulian Florea
e-mail: iulian.florea@umt.j~ umt@umt.ro

- Data limită pentru depunerea ofertei: 24.07.2013 ora 14

-Numărul de exemplare: l original-i exemplar; o -copie -1 exemplar;

-Operatorul economic suportă toate costurile elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a
documentelor care o însoţesc si trebuie să Drezinte:

nr. 1- documente de calificare
~plicul nr. 2- propunerea tehnică
-plicul nr. 3- propunerea financiară
•plicurile interioare inscripţionate cu adresa operatorului economic (necesară pentru restituirea lor
nedeschise, în situaţia în care oferta este întârziată);

•documentele din plicuri trebuie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă, numerotate, ştampilate şi
semnate pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul în contract.

ATENŢIE! Vor fi numerotate. ştampilate si semnate pe fiecare pagină inclusiv prospectele. fişele
kehnice, foile de catalog sau orice documente anexate, în caz contrar, acestea nu vor fi luate în
konsiderarę, _________________________________________________________________________________

Masina de masurat 3D-modernizare SÎ soft aferent
Proiect ‘Modemizarea si dezvoitarea sc UMT SA prin achizitia de echipamente performante’

Comunitatea Europeana. Program POS-CCE, contract de finatuare nr.229.943/13.Ol.2O12, Cod SMIS 32513
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crisoarea de înaintare / împuternicirea - Formular 10
-un OPIS al documentelor prezentate;

~licurile nr.1,2,3, opisul, scrisoarea de inaintare/împuternicirea introduse într-un plic exterior marcat
cu denumirea operatorului economic şi cu inscripţia:

“OFERTĂ — MASINA DE MASURAT 3D-MQDERNIZARE SI SOFT AFERENT —1 buc;
“ORIGINAL - a nu se deschide înainte de data de 24.07.2013 ora 15”

V. 8 - Retragerea sau modificarea ofertel
- Operatorul economic, are dreptul de a-şi retrage oferta prin solicitare scrisă, adresată
achizitorului până Ia data şi ora deschiderii ofertelor.

~ - Operatorul economic are dreptul de a-şi modifica oferta prin solicitare scrisă, adresată: achizitorului până la data şi ora depunerii ofertelor.

- În cazul în care operatorul economic doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă1
acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către
achizitor până Ia data limită pentru depunerea ofertelor, Pentru modificări se vor respecta
aceleasi reguli privind modul de ~rezentare a ofertei.
- Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de Ia procedura pentru atribuirea

. contractuluide achiziţie. , , , , , ,

V.9 - Deschiderea ofertei
rÄchizitorul va deschide ofertele la data, ora şi adresa indicată.r- Oferta depusă Ia o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită în invitatia de participare sau

după expirarea datei Iimită pentru depunere este considerată întârziată, se returnează
nedeschisă şi este respinsă în cadrul sedinţei de deschidere a ofertelor. .

- Data pentru deschiderea ofertei: 24.012013 ora 15
- Orice operator economic care devine ofertant, are dreptul de a participa Ia sedinţa de

deschidere a ofertelor.
j - Conţinutul ofertelor rămâne confidenţial pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora,
[~~zitoruI urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.

V. 10- Evaluarea ofertelor

VI. CRITERIIJL DE ATRIBUIRE

Masina de masurat 3D-modernizare si soft aferent
Project “Modemizarea si dezvoltarea sc UMT SA prin achjzitia de echipamente performante”

comunitatea Europeana. Program POS-CcE, contract de finantare nr.229.943/13.O’7.2OI2, cod SMIS 38513

- Modul de Iucru al comisiei de evaluare, se va desfăşura astfel:
Etapa l de deschidere a ofertelor si prezentare a documentelor depuse;
Etapa Il de evaluare a ofertelor, Ia care participa doar membrii comisiei de evaluare. j
Evaluarea ofertelor se face în conformitate cu punctul 11.1), Se depune ofertă pentru produsele
solicitate. Se va calcula puctajul, conform algoritmului de calcul prezentat la pct. VI.
În cazul în care, în urma calcularii punctajului două sau mai multe oferte, clasate pe primul
bc, au aceIaşi punctaj, castigatoare este considerata oferta cu punctajul maxim pentru
caracteristicile tehnice si de performanta. Daca si in acest caz avem oferte cu pun ctaj egal se !

vor departaja in urmatoarea ordine prioritara dupa:
- termenul de garan tie ceI mai mare

~modaIitati de plata
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....

Vl.2 —~Oferta cea mai avantajoas~ din punct de vedere economic

Lot nr. 1— MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE SI SOFT AFERENT - 1 buc.

Vfl.2 — Ajustarea preţului contractului

oDA •NU i

Vfl.3 — Garanţia de bună execuţie a contractului

-ID—
Masina de masurat 3D-modernizare si soft aferent

Project “Modernizarea si dezvoltarea sc UMT SA prin achizitia de echipamente performante’
Comunitatea Europeana. Program POS-CCE, contract de finantare nr.229.943i13.O7.2OI2, Cod SMIS 33513

Factor de evaluare Punctaj maxim de evaluare
~ 1. Pretul ofertei 70

:~ 2. Perioada de garantie 20
~ 3. Caracteristici tehnice realizate( precizia) 10

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Punctaj total = P(1)+P(2)+P(3)

1. Punctajul pentru nivelul de pret P(1) se
calculeaza astfel:

a. Se acorda 70 puncte pentru nivelul de
pret cel mai scazut

b. p (1) = 70 x ceI mai mic prët/pretul din
oferta

2. Punctaj pentru garantia acordata P(2)
a. Se acorda 20 puncte pentru cea mai

mare perioada de garantie
b. P (2) = 20 x perioada acordata ( ofertata)

/perioada cea mai mare de garantie

3. Punctajul pentru caracteristicile tehnice si de
performanta P(3) se calculeaza astfel:

p (3) = 10

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

~ VII.1 — Preţul contractului de achiziţie rămâne ferm în LEI.
~xceptie - In cazul achizitiilor intracomunitare pretul contractului va fi stabilit Ia cursul de
schimb BNR Ieu/euro din ziua deschiderii ofertelorfinanciare urmand ca ulterior ofertantul
castigator sa suporte diferenta de curs nefavorabila existenta fata de data facturarii

echipamentului.
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I Solicitat Nesolicitat •
Dacă DA, atunci: Ofertantul are obligatia sa prezinte scrisoare de garantie bancara de buna executie in
valoare de 10% din valoarea contractului valabila pe toata durata perioadei de garantie.

VII.4 — Încheierea contractului de achiziţie

MANAGER PROIECT
Florea lulian

Masina de masurat 3D-modernizare si SOÜ aferent
Proiect ‘Modem’zarea si dezvoltarea SC UMT SA prin achizitia de echipamente performante”

Comunitatea Europeana Program POS-CCE, contract de finantare nr.229.943/l3O?2OI2, Cod SMIS 38513

- Achizitorul are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de
achiziţie. Atribuirea contractului se face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii evaluarii
ofertelor.
- Achizitorul are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire
despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie sau, după
caz, la anularea procedurii de atribuire śi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi
cât mai curând posibil.
- Comunicarea prin care se transmite informarea, se face prin poştă.
(1) In cadrul comunicării, achizitorul va informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire
Ia acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(2) In cadrul comunicării, achizitorul va informa ofertanţii care au fost respinśi sau a căror oferta nu a
fost declarată câştigatoare asupra motivelor care au stat Ia baza deciziei respective, după cum
urmează:

- pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat Ia baza deciziei de respingere,
detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau
neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi
performanţă prevăzute în caietul de sarcini;

— fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar
care nu a fost declarată câştigătoare, numele ofertantului sau după caz, ale ofertanţilor căruia
urmează să i se atribuie contractul de achiziţie si punctajul obtinut de acestia.
- Contractul de achiziţie se încheie cu ofertantul desemnat câştigător de către comisia de evaluare.

DIR OR EC NOMIC
P rvu Elena tefan’a
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SECTIUNEA III - CAIET SARCINI

Lot nr.1 MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE SI SOFT AFERENT —1 buc

CAP.1- INTRODUCERE

1.1 Generalitati

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si comerciala.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale .In acest sens orice oferta prezentata, care se abate
de Ia prevederile Caietului se sarcini , va fi luata in considerare , dar numai in masura in care propunerea
tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini .

Oferta care un va respecta cerintele minimale prevazute in Caietul de sarcini atrage descalificarea
ofertantului.
Obiectivul general aI caietului de sarcini , este MASINA DE MASURAT 3D —MODERNIZARE SI SOFT
AFERENT — 1 buc , necesar pentru masurarea spatiala a unor repere . Achizitia utilajului va asigura
atingerea indicatorilor prevazuti in proiectul “ Modernizarea si dezvoltarea SC UMT SA prin achizitia de
echipamente performante” program POS-CCE 2007-2013 co-finantat din Fondul European de Dezvoltare
Regionala.

1.2 Justificarea achizitiei

Pe langa atingerea obiectivului general al proiectului , societatea urmareste cresterea capacitatii de
productie prin cresterea capacitatii operationale si a calitatii produselor in scopul cresterii competitivitatii
pe piata interna si externa. Astfel se doreste MASINA DE masurat 3D-MODERNIZARE SI SOFT AFERENT —1
buc, pentru :
-cresterea calitatii produselor
- reducerea timpilor de masurare
- readucerea masinii in parametrii in care a fost proiectata

CAP. 2 — DESCRIERE

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice , SC UMT SA, si-a propus sa : MASINA DE
MASURAT 3D-MODERNIZARE SI SOFT AFERENT— 1 buc , necesara pentru masurarea de precizie a unor
repere .

CAP.3 — CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Oferta cea mai avantaioasa din punct de vedere tehnic si economic.
Criteriul stabilit un poate fi schimbat si ramane valabil pe toata perioada de valabilitate a ofertei si pana
Ia incheierea contractului .Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale . In acest sens , orice
oferta prezenta ,care se abate de Ia prevederile Caietului de sarcini , va fi luata in considerare, dar numai
in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor
minimale din caitul de sarcini .

Oferta care un va respecta cerintele minimale prevazute in Caietul de sarcini , atrage neconformitatea
ofertei.
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MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE

CAP.5 —SPECIFICATII TEHNICE

Specificatiile tehnice reprezinta cerinte minime , prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit
fiecarui produs , sa fie descris , in mod obiectiv, in asa maniera incat sa corespunda necesitatii
achizitorului.
Specificatiile tehnice definesc . dupa caz , caracteristici referitoare la nivelul calitativ , tehnic , de
performanta si dimensiuni , ambalare etichetare si marcarea produselor, precum si sisteme de asigurare
a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii.
Propunerea tehnica va cuprinde pliante , fise tehnice editate de producator si traducerea acestora in
limba romana, cu descrierea completa a produsului solicitat , a caror autenticitate trebuie sa poata fi
demonstrata in cazul in care comisia de evaluare solicita acest lucru.
Ofertantul are obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice , detaliat si complet, in corelatie cu
specificatiile solicitate de achizitor, astfel incat sa permita comisiei de evaluare , identificarea cu usurinta
a corespondentei acestora cu cele ofertate.
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Factor de evaluare Punctaj maxim de evaluare

1. Pretul ofertei 70
2. Perioada de garantie 20
3. Caracteristici tehnice realizate( precizia) 10

DetalH privind aplicarea algoritmului de calcul:

Punctaj total = P(1)+P(2)+P(3)

1. Punctajul pentru nivelul de pret P(1) se calcuíeąza astfel:
a. Se acorda 70 puncte pentru nivelul de pret cel mai scazut
b. P (1) = 70 x ceI mai mic prât/pretul din oferta

2. Punctaj pentru garantia acordata P(2)
a. Se acorda 20 puncte pentru cea mai mare perioada de garantie
b. P (2) = 20 x perioada acordata ( ofertata) /perioada cea mai mare de garantie

3. Punctajul pentru caracteristicile tehnice si de performanta P(3) se calculeaza astfel:
P (3) = 10

CAP . 4 —OBIECTUL CONTRACTULUI

Denumirea data achizitiei si cantitatea solicitata:

~ - MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE SI SOFT AFERENT 1 buc
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;!

Caracteristicele tehnice minime obligatorii solicitate de achizitor sunt detaliate in tabelul de mai jos .

Ofertantul ca intocmi propunerea tehnica astfel incat sa evidentieze , prin comparatie , caracteristicele
tehnice ofertate, fata de cele solicitate in Caietul de sarcini , precum si alte detalii tehnice suplimentare.

Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu un tabel cuprinzand :
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Specificatii solicitate de Specificatii ofertate detaliate de
ACHIZITOR OPERATORUL ECONOMIC
Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta
Modernizare masina de masurat 3D-ZETMESS seria 7718
Retrofit kit de masurare
Softwere de masurare FUTUREX 02 s-au echivalent
Cap de masurare
Sistem computer
Instalare si calibrare
Instruire personal
DESTINATIA FINALA DE LIVRARE
SC UMT SA —str Avram Imbroane 9 Timisoara
IMPACTUL ASUPRA MEDIULLJI INCONJURATOR
Sa respecte prevederile obligatorii privind protectia
mediului reglementate
Siguranta in exploatare
Sa respecte cerintele esentiale de sanatate ,securitate si
mediul ce trebuie sa fie asigurate la proiectarea si
construirea masinilor.
Sa respecte toata legislatia in vigoare
Teste si metode de testare
Furnizorul va efectua toate operatiile necesare instalarii
utilajelor si functionarli acestora in conditii de siguranta
in conformitate cu prevederile din documentatia tehnica.
Costul acestora va fi inclus in pretul ofertei.
Se vor efectua teste de anduranta
Se vor efectua probe tehnologice pentru a stabili daca
performantele masinii corespund celor stabilite in caietul
de sarcini si documentaťia tehnica.
Ambalare , etichetare
Produsele trebuie sa fie noi, in ambalaj original.
Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele
furnizate prin contract sunt noi. nefolosite , de ultima
generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in
proiectare si structura materialelor.
De asemenea , furnizorul are obligatia de a garanta ca
toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un
defect ca urmare a proiectului , materialelor sau
manoperei sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a
furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale
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CAP.6- CONDITII DE RECEPTIE

Receptia instalatiilor se efectueaza la destinatia finala indicata, in doua
conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si din cartea tehnica.

etape: cantitativ Si calitativ

Receptia cantitativa se va finaliza cu incheierea unui proces — verbal de receptie de predare-primire ,

privind integritatea utiiajului ( se vor verifica documentele de certificare si daca iivrarea corespunde
contractului), Pentru aceasta instaiatiile trebuie sa fie livrate in configuratia prevazuta in Caietul de sarcini
( inclusiv toate accesoriile) si sa fie insoťit de certificatul de calitate si garantie emis de producator si
declaratiile de conformitate.

Receptia calitativa se va finaliza cu inceierea unui proces verbal de receptie , dupa verificarea
conformitatii produseior livrate cu specificatlile tehnice din caietul de sarcini si din cartea tehnica.
Aceasta se face dupa instalarea si punerea in functiune a instalatiilor , sarcina ce revine furnizarului . O
conditie pentru efectuarea receptiei calitative este asigurarea verificarii dupa punerea in functiune.
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de functionare.
Furnizorul are obligatia de a asigura transportul in
siguranta pana la destinatia finala 5~ O ambalare
corespunzatoare a misinilor si componentelor ,care sa
asigure rezistenta ia socuri sau orice evenimente
neprevazute
Instructiuni de utilizare
Instalatia va fi insotita ia livrare de documentatia tehnica
in 2 exempiare : cea originala de la producator si tradusa
in limba romana.
Instructiuni de utilizare , exploatare si mentenanta in
limba romana
Sisteme de asigurare a calitatli
Certificatul sistemului de management al calitatii
implementat la producator si furnizor
in conformitate cu iSO 9001 sau echivaient
Conform principiului recunoasterii reciproce se vor
accepta si alte certificate emise de organisme acreditate;
nu se admit societati in curs de certificare , indiferent de
stadiul in care se afla procesul de certificare.
Conditii pentru certificarea conformitatli cu standarde
relevante
Utilajele vor avea marca CE
La iivrare se solicita : certificat de calitate

certificat de garantie
certificat_de conformitate

Termen de garantie
Produsul va fi livrat cu certificat de garantie , de mm 2 ani
de ia punerea in functiune
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Furnizorul are obliKatia sa transporte produse!e la destinatia finala prevazuta in Caietul de sarcini , sa
asigure instalarea si punerea in functiune a produsului , asigurand totodata si instruirea personalului
acesteia, prin personal propriu specializat.
Instructajul si montarea/instalarea ( inclusiv manopera , conexiuni diverse si orice dispozitive/accesorii
speciale necesare functionarii) vor fi incluse in pretul ofertei .

Procesul verbal va fi semnat de catre personalu! autorizat al celor doua firme.
Daca in cadrul receptiei calitative se constata nęconformitati cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini
Si din cartea tehnica , produsului va fi restituit., contractul urmand a suporta penalitati ca urmare a
nerespectarii clauzelor contractuale

CAP.7- TERMENUL DE LIVRARE

Ofertantul va livra produsul la destinatia finala in termen de 2 luni de la semnarea contractului, moment
in care se face receptia cantitativa.
Receptia calitativa , inclusiv punerea in functiune se va face la Iivrare.

CAP. 8—MODALITATI DE PLATA

8.1 GRAFIC DE PLATI:
Plata se va efectua in transe , procentual din valoarea de achizitie a echipamentului dupa cum

u rm eaza:
- transa 100% in termen de 30 de zile de la livrare si punere in functiune

Cheltuiala cu diferenta de curs rezultata fata de cursul de facturare si momentul efectuarii platii va fi
suportata de furnizor.

- CAP. 9 —PREVEDERI FINALE
Ofertantul va suporta costurile de elaborare a ofertei .De asemenea, la calcularea pretului ofertat se vor
lua in calcul toate costurile aferente necesare livrarii utilajelor defalcate astfel :

- cost utilaj
- costuri de transport
- pret asigurare ( dupa caz)
- taxe vamale ( dupa caz)
- costuri de instalare

) - punerea in functiune .

- costuri de instruire personal
Atentie: Lipsa defalcarii pretului conduce la descalificarea ofertantului

9.1 TERMEN DE GARANTIE: minim 2 ani
Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi, nefolosite, de ultima generatie
si incorporeaza toate imbunatatirie recente in proiectarea si structura materialelor. De asemenea,
furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un
defect ca urmare a proiectului , materialelor sau manoperei sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a
furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.
Ofertantul are obligatia de a indica perioada de garantie acordata . In perioada de garantie a
produsului , in cazul defectarii unor componente , acestea se vor inlocui de catre furnizor, urmand ca
produsul sa beneficieze de o noua perioada de garantie care decurge de la data inlocuirii efective a
acestora
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Adrian Tam

INTOCMIT
Manager produs
Floreąlul~»,
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Contractantul are obligatia de a asigura garantia produsului ofertat pentru perioada specificata in
propunerea tehnica, Perioada de garantie incepe dupa semnarea procesului verbal de receptie
calitativa la destinatia finala( instalare si punere in functiune)
Alte conditii referitoare la garantia utilajelor
- activitatea de service si mentenanta in perioada de garantie va fi asigurata de catre furnizor si va

include si o verificare tehnica gratuita la 500 ore de functionare
- termen de interventie in perioada de garantie : maxim 24 de ore
- termenul de garantie se va majora cu perioada in care produsul este defect si va fi specificat in

procesul verbal de interventie
- furnizorul va asigura service post garantie ( contra cost) pe o perioada de min.10 ani
- furnizorul va asigura piese de schimb originalr cu garantii standard timp de mm 10 ani

9.2 -INSTRUIRE PERSONAL
Se va asigura la sediul beneficiarului , obligatoriu in limba romana, si va cuprinde scolarizarea in
vederea utilizarii in conditii optime a utilajului .

Dupa Finalizarea instruirii si receptia calitativa a produsului se poate incheia procesul verbal de
receptie finala . Se va oferi consultanta de specialitate privind optimizarea consumurilor.
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SECŢIUNEA IV — FORMULARE

Formuíarele sunt destinate operatorilor econqçpici pentru a le facilita elaborarea oferte~ şi
achizitorulul pentru evaluarea ofertelor, încheierea conţ~actuIui de achiziţie şi constatarea mocjului dę
îndeplinire a obligaţiilor contractuale.

.)
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OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 1

(denumirea,/numele)

DECLARATIE

privind neîncadrarea în situaţiile din prezenta

Subsemnatul (a), reprezentant împuternicit aI
n

(denumirea/numele si sediul/adreso operatorulul economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de
fals în acte publicę, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea Ia activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/ sau spălare de bani.

‘ De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală,
fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei depuse la procedura
pentru atribuirea contractului de achiziţi :
MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE SI SOFT AFERENT —1 buc.
care are loc la sediul SC U.M.T. S.A. Timisoara str. Avram Imbroane nr.7 et.4, cod postal 300136 Romania
Tel: 0256/300500 fax 0256/490204 0721.266.965 0723.632.287
URL: www.umt.ro
Persoana de contact: lulian Florea
e-mail: iulian.florea@Rimt; umt@umt.ro

Data completării

Operator economic,

(semnatura/Stampilă autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC FORMIJLAR 2

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute in prezenta declaratie

Subsemnatul(a)
(Se insereaza numele opera torulul economic-peroana juridică),

în calitate de ofertant Ia procedura de Cerere de oferte, pentru atribuirea contractului de achiziţie
MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE SI SOFT AFERENT— 1 buc, care are loc la sediul S.C. UMT
S.A.Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 7, et 4, , cod postal 300136, Romania, tel:025630050Ĺ1, fax
0256/490204; 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).

d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale fără a produce prejudicii beneficiarilor.
e) 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.

f) informaţiile solicitate de către achizitor, în legatură cu situaţia proprie aferentă
cazurilor prevăzute la lit. a)-e) nu sunt informaţii false.

Pentru demonstrarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute in prezenta declaratie înţeleg că ~rn
obliRatia de a prezenta documente constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, atunci când
primesc din partea comisiei de evaluare o solicitare în acest sens, dar nu mai târziu de data adoptării
deciziei de atribuire.

Pentru demonstrarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute in prezenta declaratie înţeleg că am
obligatia de a prezenta documente constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale, atunci
când primesc din partea comisiei de evaluare o solicitare în acest sens, dar nu mai târziu de data
adoptării deciziei de atribuire.

subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnatura,/stampilă autorizată)
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(den umirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMAŢII GENERALE

1 DENUMIRE:
2 Adresa sediului central
3 Telefon:
4 Fax:
5 E-mail:
6 Cod fiscal:
7~ Nr. înregistrare la Registrul Comerţului

~ 8 Cont IBAN
9 Puncte de lucru locale

(adrese complete, telefon/telex/fax,)
ţ~~L Obiect de activitate, pe domenii

(Tn conformitate cu prevederile din
statutul propriu)

tFi Principala piaţă a afacerilor:

12 Cifra de afaceri anuală în domeniul de la 31 decembrie la 31 decembrie
activitate aferent obiectului contractului, ...

- mii lei fara WA- - echivalent euro -

pe ultimii trei ani:

~ . jMedie anuala i_____________________

Operator economic,

(semnatura/stampilă autorizată)
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(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LIVRĂRI DE PRODUSE SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant
imputernicit aI

(denumirea/numele si sediuĺ/adresa
candidatuluiţofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
inteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai S.C.UMT SA cu privire Ia orice aspect
tehnic şi financiar în Iegătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până Ia data __________

(se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertel)

Operator economic,

(semnatura/stampilă autorizată)
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.)

*) Se precizează calitatea în care a participat Ia îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic

sau contractant conduc~tor (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Operator economic,

(semnatura/stamp116 autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC FORMIJLAR 6

(denumirea/’numele)

DECŁARAŢIE PRIVIND PARTEA / PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNTÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul,
reprezentant împuternicit aI __________________________________________________

(denumireaţnumeĺe si sediul/odresa opera torulul

economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.

) Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi înteleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ____________________________cu privire Ia
orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până Ia data de .

(Se precizează data expirării perioadei de valabilitate

o ofertei)

Nr. Denumire subcontractant Partea/părţile din Acord subcontractor cu
Crt, contract ce urmează a fi specimen de semnatură

subcontractante

~.

Operator economic,

(semnatura/stampilă autorizată)
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___________________ (pentru produse)

(denumirea/numele)

FORMLJLAR DE OFERTA

Către SC U.M.T. S.A. Tirnisoara str. Avram Imbroane nr.7 et.4, cod postal 300136 Romania
Tel: 0256/300500 fax 0256/490204

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantulul

ne oferim Ca, în Conformitate
(denumirea/numele ofertantuiui)

cu prevederiie şi Cerinţele Cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm:
LOT 1- MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE- 1 buc pentru suma de LEI fara WA,
plătibilă in transe confom Documentatiei de atribuire la care se adaugă TVAîn valoare de (LEI).

(sumele in litere si in cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în Care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele
pana la data de 15.10.2013 si sa le punem in functiune pana la data de 30.10.2013.

3. Ne angajăm să mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 180 de zile, respectiv pana
la data de ________ si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate .

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu
Comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin Care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam Că (Se bifeaza optiunea corespunzatoare):
o depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat marcat
in mod clar Ilalternativa”;
• nu depunem oferta alternativa.

6. Am inteles si consimtim Ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. lntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.

Data _________ .

, in calitate de ~., legal autorizat sa semnez
(semnatura/stampila)
oferta pentru si in numele _____________________________________________________

Masina de masurat 3D-modernizare si soft aferent
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.)

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI
pentru produse

Pretul unitar se va defalca astfel pentru fiecare utilaj in parte (obligatorlu):
- cost utilaj

- cost soft aferent

- costuri de transport

- pret asigurare (dupa caz)

- taxe vamale (dupa caz)

- costuri de instalare

- punere in functiune,

- costuri de instruire a personalului.

TOTAL PRET UNITAR:

Operator economic,

(semnatura/stampilă autorizată)
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Nr Denumirea Ţara de Cant. Pretul ‘ Pretul TVA Pretul
crt. Produsului/produselor origine I --buc- unitar Total (24%) Total

produs - Ia Ia Ia la
destinatia destinatia destinatia destinatia

finala finala finala finala
Łei Lei Lei Lei cu

(f~ră TVA) (fără WA) (WA)

O 1 2 3 4 5=3x4 6=5x24% 7=5+6
3. MASINA DE MASURAT 3D- 1

MODERNIZARE SI SOFT
AFERENT

TOTAL -Lei 1
Termen de livrare (de Ia
semnarea contractului)
Termen de garanţie
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OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 10

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
TMPUTERN ICIRE

Către ,

SC U.M.T. S.A. Timisoara str. Avram Imbroane nr.7 et.4, cod postal 300136 Romania
Tel: 0256/300500 fax 0256/490204

Ca urmare a invitatiei de participare privind procedura de cerere de oferte, pentru atribuirea
contractului

MASINA DE MASURAT 3D-MODERNIZARE SI SOFT AFERENT— 1 BUC;
Noi,

(den umirea ofertantuiui, adresă cornpĺetă, CL)!)

ca semnatar aI ofertei autorizăm prin prezenta pe d-l/d-na
care se legitimează cu _________________________________________________________
să ne reprezinte Ia procedura de deschidere a ofertelor din data de________________
şi vă transmitem aiăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar în original a
ofertei (propunerea tehnică şi financiară) şi a documentelor care o însoţesc.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

) Data completării

Operator economic,

(semnatura,/stampilă autorizată)
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MODEL F

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. data

1. Preambul

În temeiul normelor interne de achizitie, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
între

SC U.M.T. S.A. Timisoara str Avram Imbroane nr.7 et.4, cod postal 300136 RomaniaTel: 0256/300500 fax
0256/ e-mail: iulian.florea@umt.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J35/55/1991 cod
fiscal R01822638, cont IBAN R069BTRL03601202N66228XX deschis la Banca Transilvania, reprezentat
prin Director General Olariu calm Ion, in calitate de achizitor, de o parte

şi

operatorul economic cu sediul telefoir far e-mail’ număr de
înmatriculare la Registrul comerţului cod fiscal’ cont IBAN

deschis la , reprezentat prin în
calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 -În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract —prezentul contract şi toate anexele sale.
b) achizitorşi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) produse — (denumirea produsului/produselorL cuprinse în Anexa 1 la prezentul contract, pe care
furnizorul se obligă, prin contract să le furnizeze achizitorului;
e) servicii - serviciile aferente livrarii produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract
f) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate, Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate,
de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g) destinaţia finală — adresa achizitorului unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele (conform
specificaţiilor din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini);
h) termen de Iivrare — data stabilita prin prezentul contract la care furnizorul se obliga sa furnizeze
produsul la destinatia finala;
V forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
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incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enuntiativă, Nu este considerat fortă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j) zi - zi calendaristică; an -365 de zile;
k) recepţia produselor - activitate care se finalizează cu semnarea procesului verbal încheiat Ia destinaţia
finală, din care reiese că a fost efectuată recepţia cantitativă şi calitativa a produselor şi constituie
condiţie obligatorie de efectuare a plăţii.
1) documente constatatoare - informaţii referitoare Ia modul în care furnizorul şi-a îndeplinit obligaţiile
contractuale şi la eventualele prejudicii.
m) propunere tehnica - oferta tehnica prezentata la depunerea ofertei
n) propunere financiara - oferta financiara prezentata la depunerea ofertei
o) PIF - punere in functiune si efectuarea tuturor testelor de lucru

3. Interpretare

Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.

CLAUZE OBLIGA TORII

4. Obiectul principal al contractului
4.1-Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să Iivreze si dupa caz, sa instaleze, sa puna in
functiune si sa intretina in perioada de garantie la destinaţia finală , in
perioada/perioadele convenite in contract si/sau anexele sale;
4.2-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţuI convenit pentru
produsele precizate la art. 4.1 din contract si/sau anexele sale.

5. Preţul contractului
5.1-Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, este de:

lei (fara WA), la care se adaugaTVA (24%)~ lei.
In cazul achizitiilor intracomunitare pretul va fi stabilit la cursul de schimb BNR leu/euro din data
facturarii echipamentului. Cheltuiala cu diferenta de curs va fi suportata de furnizor.

6. Durata contractului

6.1-Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de ambele patti si inceteaza sa produca efecte in
termen de 28 zile (4 saptamani) de la data expirarii perioadei de garantie acordata de furnizor.

7. Executarea contractului
7.1-Executarea contractului începe imediat dupa semnarea contractului de catre ambele parti.

8. Anexele contractului

8.1-Anexele contractului sunt:
a) propunerea tehnică şi propunerea financiară - anexa 1
b) graficul de realizare a contractului - anexa 2
c) caietul de sarcini - anexa 3
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d) Declaratia pe proprie raspundere de incadrare in categoria 1MM - anexa 4 (dupa caz)
9. Obligaţiile principale ale furnizoruluî

9.1-Furnizorul se obligă să furnizeze produsele Ia standardele şi performanţele prezentate în propunerea
tehnică. Furnizorul are obligaţia să transporte echipamentul la destinaţia finala prevăzuta în
Documentatia de atribuire, să asigure instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentului asigurând
totodata instruirea personalului prin personalul propriu, specializat. Instructajul şi montarea/instalarea
(inclusiv manopera, conexiuni diverse şi orice dispozitive/accesorii speciale necesare funcţionării) vor fi
incluseîn preţul contractului.
9.2-Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, respectiv sa Iivreze, si dupa caz, sa instaleze, sa pună în
funcţiune produsul Ia destinaţia finală în termen de 2 luni de Ia semnarea contractului
9.3-Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

1) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.

) 9.4 -Furnizorul va transmite beneficiarului toate planurile de fundatie necesare detaliate (daca este cazul)
in vederea montarii masinii in termen de 30 zile de la semnarea contractului.

10. Obliga ţiile principale ale achizitorului
10.1-In termen de 5 zile de la livrarea, si dupa caz, instalarea, punerea in functiune a produselor de catre
furnizor Ia destinatia finala, achizitorul se obligă să efectueze recepţia produselor.
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor cu ordin de plată, conform
graficului de plati si clauzelor contractuale.
10.3 GRAFIC DE PLATI :
Plata se va efectua in transe, procentual din valoarea de achizitie a echipamentului dupa cum urmeaza:

- - transa 1: 100% in termen de 30 de zile de la Iivrare si punere in functiune
Cheltuiala cu diferenta de curs rezultata fata de cursul de facturare si momentul efectuarli platii va fi
suportata de furnizor.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea a obligaţiflor
11.1- In cazul in care, din vina sa, furnizorul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte necorespunzător sau cu
întârziere oricare dintre obligaţiile stabilite prin prezentul contract, achizitorul are dreptul de a deduce
din pretul contractului fara WA, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuala de 0,15% pentru

) fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fara a se depasi 20% din valoarea
contractului.
11.2- Nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezentul contract de catre furnizor, in mod culpabil Si
repetat, da dreptul achizitorului de a considera contractul reziliat de drept, fara punerea in intarziere,
fara interventia instantei si de a pretinde daune interese.

11.3-Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa Ia contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor, In acest caz, furnizorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită integral
până la data denunţării unilaterale a contractului.
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CLAUZE SPECIFICE

12. Garanţia de bună execuţie a contractuluí — dccc e cazul

13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1— Achizitorul are dreptul în cadrul efectuării recepţiei calitative de a inspecta şi testa produsul pentru
a verifica conformitatea lui cu specificaţiile din anexele la contract.
13.2— Recepţia produsulul la destinaţia finală se realizează în două etape: recepţia cantitativă şi recepţia
calitativă.

Recepţia cantitativă se va finaliza cu încheierea unui proces — verbal de recepţie de predare
primire, privind integritatea utilajului (se vor verifica documentele de certificare şi dacă livrarea
corespunde contractului), Pentru aceasta utilajul trebuie să fie livrat in configuraţia prevăzută în Caletul
de sarcini (inclusiv toate accesoriile) şi să fie însoţită de certificatul de calitate si garanţie emis de
producător şi declaraţiile de conformitate.

Recepţia calitativă se va finaliza cu încheierea unui proces-verbal de recepţie, după verificarea
conformităţii produselor livrate cu specificaţiile tehnice din Caletul de sarcini şi din cartea tehnică.
Aceasta se face după instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului, sarcină ce revine furnizorului. O
condiţie pentru efectuarea recepţiei calitative este asigurarea verificarii după montare şi punere în
funcţiune.

Furnizorul are obligaţia să transporte produsele la destinaţia finală prevazută în Caietul de sarcini,
să asigure instalarea şi punerea în funcţiune a instalatiei, asigurând totodata instruirea personalului
beneficiarului, prin personalul propriu, specializat.

Efectuarea montării, şi punerea în funcţiune vor fi asigurate de furnizor. Instructajul şi
montarea/instalarea (inclusiv manopera, conexiuni diverse şi orice dispozitive/accesorii speciale necesare
funcţionării) vor fi incluse în preţul contractului.

Dacă în cadrul recepţiei calitative se constată neconformităţi cu specificaţiile tehnice din caietul de
sarcini şi din cartea tehnică a produsului, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără
a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui produsul refuzat, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

13.3-Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
privind recepţia produsului la destinatia finala.
13.4-Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
13.5-Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumărfl garanţiilor sau altor
obligaţii prevăzute în contract.

14. Liurarea, ambalcrea şi documentele care însoţesc produsele
14.1-Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând
termenul de livrare precizat în contract si/sau anexele sale. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsul
pentru ca acesta să facă faţă, fără limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului şi
expunerii la temperaturi extreme, la soare sila precipitaţiile care ar putea să apară in timpul transportului
si depozitarii in aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare de funcţionare la destinaţia finală.
14.2 -(1) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsul:

a) factura fiscală;
b) certificat de garanţie;
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c) certificat de calitate;
d) declaraţii de conformitate;
e) documentaţia tehnică,
f) alte documente (după caz)

14.3-Documentatia tehnica va insoti echipamentele si va fi pe suport de hartie. Va cuprinde obligatoriu
urmatoarele: carte tehnica masina, instructiuni de intretinere si utilizare. Se va livra in 2 ex.: unuI original
de Ia producator si altul tradus in limba romana (dupa caz).
14.4- Furnizorul va face instruirea personalului de deservire (operatori) si a personalului de intretinere, la
sediul achizitorului, in care vor fi atinse atat problemele generale ale masinii in noua ei structura
modernizata, cat si particularitatile acesteia. Se va efectua obligatoriu in limba romana si va cuprinde
scolarizare pe partea mecanica, hidraulica , electrica, electronica si de deservire. Dupa finalizarea instruirii
si receptia calitativa a echipamentelor se poate incheia procesul verbal de receptie finala.
14.5. Furnizorul va Iivra echipamentul pana cel tarziu Ia _____________ moment în care se va face
recepţia cantitativă. Recepţia calitativă se va face in ziua Iivrarii o data cu punerea in functiune a
produselor dar nu mai tarziu de _____________________

IS. Servicii
15.1-Pe Iângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor aferente livrării, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune,
asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin
contract fără a modifica preţuI contractului.
15.2-Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioadele de timp convenite, cu condiţia ca
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.

iô, Perioada de garanţie acordată produselor
16.1-Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract 5unt noi. nefolositę. de
ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici
un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a
furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
16.2- (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea
tehnică, respectiv 2 ani.

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data semnării proceselor verbale de recepţie
calitativa la destinaţia finală.
16.3-Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie
16.4-La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea prin unităţile
service autorizate în maxim 12 de zile fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie
egală cu perioada egală cu perioada de Ia pct. 16.2, care curge de Ia data inlocuirii produsului.
16.5-Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a Iua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
16.6- Garantia echipamentului (partea mecanica, hidraulica, electrica si electronica) va fi de 24 luni de zile
de la incheierea scolarizarii si semnarea procesului verbal de receptie, In perioada de garantie furnizorul
va remedia pe cheltuiala proprie toate deficientele care apar in utilizarea normala a echipamentului.
16.7-Echipa de SERVICE a furnizorului va interveni pentru remedierea unei defectiuni reclamate in
termen de garantie in maxim 2 zile lucratoare de Ia sesizarea facuta de catre beneficiar -
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16.8-Vor trebui obligatoriu respectate urmatoarele cerinte:
- existenta suportului tehnic;
- asigurarea cu piese de schimb pe minim 10 ani de Ia scoaterea din fabricatie a produsului si minim 5 ani
pentru sistemele IT.
- asigurarea pieselor de schimb in regim normal si in regim de urgenta si a repararii lor daca este posibil.
16.9-La incheierea perioadei de garantie, furnizorul va efectua o revizie generala a masinii cu repetarea
probelor functionale si de precizie geometrica. Daca in perioada de garantie se inregistreaza stationari ale
utilajului mai mari de o saptamana datorate functionarii necorespunzatoare a echipamentelor,
obligatoriu se va prelungi perioada de garantie cu timpul de stationare inregistrat.

17. Ajustarea preţului contractului
Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexa la contract şi menţionate la pct. 5.

18. Amendamente
18.1-Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Subcontractanţi
19.1-Furnizorul nu are dreptul de a subcontracta părţi din contract fara acceptul achizitorului

20. Cesiunea
20.1 — Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa
obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2— Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

21. Întarzieri în îndeplinirea contractului
21.1-Furnizorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale ce îi revin în perioada convenită prin contract.
21.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă clauzele contractuale, acesta are
obligaţia de a notifica achizitorul cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de expirarea termenelor convenite
prin contract la art. 9.2; modificarea datei de furnizare asumată în contract se face cu acordul părţilor,
prin act adiţional.
21.3- În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie specificat
conform art. 9.2 sau art. 22, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a
aplica penalităţi furnizorului.
21.4- În cazul în care furnizorul a declarat date eronate în oferta depusă, îşi asumă întreagă răspundere
pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale.
21.5 - Furnizorul va intocmi grafic de executie al produsului. Achizitorul are dreptul de a verifica stadiul
executie conform graficului transmis, si de a solicita masuri de actiune in cazul nerespectarii termenelor
inscrise in grafic.
22. Forta majoră
22.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
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22.3- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până Ia apariţia acesteia.
22.4- Partea contractantă care invocă fofla majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, in termen de
5 zile lucratoare de Ia aparitie, atat inceputul, cat si terminarea cazului de forta majora, anexand un
certificat al autoritatii competente şi să ia orice măsuri care îi stau Ia dispoziţie în vederea Iimitării
consecinţelor.
22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
23. Soluţionarea Iitigiilor
23.1- Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi între ei in cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
23.2- Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul să se soluţioneze, de către
instanţele judecătoreşti competente, de Ia sediul achizitorului.
24. Limba care guvernează contractul
24.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări
25.1- (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie
transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
25.2- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmărfl în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului
26.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

27. Prevederifinale
27.1 - Părţile au înţeles să incheie prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte şi conţine 48 pagini inclusiv anexele.
27.2 - Prin excepţie de Ia prevederile art. 12 din con tract dat fiind faptul că furnizorul se încadrează în
categoria 1MM conform art. 16 din Legea nr. 346/2004, făcându-se dovada prin decĺaraţia pe proprie
răspundere nr.2707/14.09.2012, onexă Ia contract scrisoarea de garan ţie de bună execuţie reprezintă
50% din valoarea garantiei solicitata in Documentatio de atribuire.

lncheiat azi Timisoara

ACHIZITOR FURNIZOR

(semnătura/ştampilă autorizată) (semnătura/ştamiiă
autorizată)
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DECLARATIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si

mijlocii

I. Date de identificare aîntreprinderii

Denumirea întreprinderii _____________________________________________________

Adresa sediului social ___________________________________________________________

Cod unic de înregistrare _____________________________________________________

Numele si functia ________________________________________________________
(reprezentant legal autorizat)

II. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*

I

Exercitiul financiar de referintat

Numarul mediu anual Cifra de afaceri anuala neta Active totale
de salariati (mU lei/mii euro) (mu lei/mii euro)

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevederilor din legislatia penala referitoare la falsul in
declaratui, ca datele din aceasta declaratie sunt conforme cu realitatea si ca întreprinderea:
o este inclusa în categoria întreprinderilor mici si mijlocii
o flU este inclusa în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

(se va bifa optiunea aplicablia).

Data întocmirii _______________________________

Semnatura autorizata* ______________________

* Datele sunt determinate în conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiintarii si

dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

* Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt

cele realizate în ultimul exercitlu financiar, raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari
sau asociati. În cazul întreprinderilor nou-înfiintate, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati,
cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.

* Semnatura persoanei mentionate la pct. I.
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