NR. 249A/09.07.2018
FUNDAȚIA PAEM ALBA
COD PROIECT: POCU/20/4/2/101157
CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PENTRU MACELARIE
1. Informații generale
FUNDATIA PAEM ALBA, participa, in calitate de partener, la implementarea proiectului “Masuri
Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitatile marginalizate din Municipiul Alba
Iulia-MICESA”, Contract POCU/20/4/2/101157, proiect finanțat din Fondul Social European,
prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa 4, Obiectiv specific - Reducerea
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate.
2. Obiectul si scopul Contractului:
Echipamente specifice pentru desfasurarea activitatilor de practica in cadrul cursului de
formare profesionala “MACELAR”.
3. Adresa de livrare:
Alba Iulia, str. Traian, nr. 8, jud. Alba
4. Perioada: de la semnarea contractului până cel târziu in 15.09.2020
5. Procedura aplicată: achiziție directă.
Ofertanții interesați de Procedura de Achiziție își vor posta oferta pe site-ul
https://www.elicitatie.ro, la rubrica Proceduri de atribuire – Cumpărări directe - Catalog de
produse/servicii/lucrări. Pentru identificarea usoara a operatorilor, acestia vor mentiona codul
CPV 39312000-2/31640000-4, iar in titlul ofertei, referinta „MICESA-PAEM”, trimitand si o
informare pe e-mail la adresa: dani.nemes@paemalba.ro
Achizitia se va realiza pe loturi, ofertantii avand posibilitatea de a informa achizitorul cu
privire la unul sau mai multe din echipamentele mentionate la punctul 12.
6. Limba de redactare a ofertei: română .
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile față de data publicării acestora în
Catalogul Electronic SEAP.
8. Prețul va fi exprimat ferm, în lei pe lot si total, fiind evidențiată forma fără TVA. Nu se
acceptă actualizarea prețului! La oferta de bază: Nu se acceptă oferte alternative! Nu se
acorda avans.
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.
10. Criterii de eligibilitate: persoană juridică; neîncadrarea în prevederile art. 59-60, art. 164,
art. 165, art. 167 din Legea 98/2016; ofertantul va avea ca obiect de activitate autorizat
prestarea serviciilor care fac obiectul achizitiei.
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11. Data limită pentru postarea ofertei pe site-ul https://www.e-licitatie.ro este: 12.07.2018,
ora 12:00.
12. Specificații tehnice si cantități:
Nr. Denumire produs U.M. Cantitate
Crt

1

2

3

Dispozitiv de
asomare
Robot
multifunctional
Dispozitiv de
umplere

Buc.

Buc.

Buc.

1

1

1

Caracteristici minime
LOT 1
- Cal 6.25
- Capse asomare
LOT 2
- Utilizare in macelarii/carmangerii
- Functie de taiere si tocare;
- Putere motor min 750W;
LOT 3
- Umplerea manuala a carnatilor;
- Capacitate min 8 litri.

Furnizorul declarat câștigător realizează următoarele activități:
• Furnizeaza echipamentele conform contractului semnat intre parti, cu respectarea
caracteristicilor tehnice minimale din caietul de sarcini.
• Furnizorul va suporta toate cheltuielile cu transportul produselor ce fac obiectul
contractului
Operatorii economici vor tine cont la elaborarea ofertei si ulterior in executia contractului de
obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă. Informatii
detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile
de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
Furnizorul trebuie să prezinte la semnarea contractului următoarele documente:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să reiese că
operatorul economic are ca obiect de activitate cel puțin unul din codurile CAEN prevăzute
pentru furnizarea echipamentelor ofertate, sau echivalent pentru persoane fizice (în original,
copie legalizată sau copie conformă cu originalul);
- Declarație privind evitarea conflictului de interese din care sa reiese că ofertantul se
află în una din situațiile prevăzute la art. 59-60 (conflict de interese), art. 165 (incalcarea
obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat),
art. 167 (insolventa, lichidare, supraveghere judiciara, incetare activitate, abateri profesionale
grave, etc) sau ale art. 164, din Legea 98/2016. Din partea achizitorului, in derularea
procedurii de achizitie sunt implicate urmatoarele persoane: Vasile Voicu Bora –presedinte si
NEMES Daniel- responsabil derulare procedura.
Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: FUNDATIA PAEM
ALBA, Alba Iulia, str. Traian, nr.8, jud. Alba, Tel.: 0358401376, e-mail:
dani.nemes@paemalba.ro, în atenția NEMES Daniel.
Data: 09.07.2018
Întocmit: NEMES Daniel
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