
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020 

 

Beneficiar:  MINESA I.C.P.M. S.A.  

Titlul proiectului: Granturi pentru capital de lucru acordat societatii MINESA ICPM SA 
din cadrul  schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de 
Urgentă nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru 
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile 
în contextul crizei provocate de Covid-19 

Contract finantare: M2-1933 din 05-01-2021 

Obiectul achiziţiei:  Achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări 
independente (mobilier) necesare reluării activității 

 

 

MINESA ICPM S.A. 

Sediul social: Municipiul Cluj-Napoca, Str. T. Vladimirescu, Nr. 15-17, Judet Cluj 

CUI: 4688949 

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J12/3252/1993 

Tel: 0749-026.016; e-mail: florica.zoicas.ienciu@gmail.com 

 

DOCUMENTAŢIA 

în vederea atribuirii contractului privind ACHIZITIA  

Sistem izocinetic de prelevare pulberi la cos prin metoda gravimetrica 

 

 

Această documentaţie conţine:  

• SECTIUNEA I: ANUNT DE PARTICIPARE  

• SECTIUNEA II: SPECIFICATII TEHNICE 

• SECTIUNEA III: FORMULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTIUNEA I: ANUNT DE PARTICIPARE 

 

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

pentru procedura de atribuire a Contractului de furnizare a echipamentului Sistem izocinetic de 

prelevare pulberi la cos prin metoda gravimetrica 

 

                                                             in cadrul proiectului  

Granturi pentru capital de lucru acordat societatii MINESA ICPM SA din cadrul  schemei de 

ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgentă nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele 

măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile în contextul 

crizei provocate de Covid-19 

prin procedura competitiva de achizitie aplicabila beneficiarilor privaţi 

 

 

1. Obiectul contractului: furnizare echipament Sistem izocinetic de prelevare pulberi la 

cos prin metoda gravimetrica 

 

2. Valoarea estimată a contractului este de 150.000 LEI fara TVA. 

 

3. Legislatia aplicabila  
Procedura competitiva aplicabila solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de 

furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.  

 

4. Documentele ce vor fi prezentate de catre ofertanti  

 Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 

 Documente care atesta inregistrarea ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii 

profesionale: Certificat constatator emis de Registrul Comerţului 

 

5. Criterii de atribuire si criterii de evaluare a ofertelor 
 

Se va folosi criteriul "oferta cu cele mai multe avantaje tehnico-economice pentru realizarea 

scopului proiectului".   

  

6. Modul de prezentare a propunerii tehnice  

Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnică cu respectarea strictă a caracteristicilor 

tehnice solicitate prin prezenta fisă. 

 

7. Modul de prezentare a propunerii financiare  
Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu 

privire la preţ, modalitate de plată, garanţie, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate 

de obiectul contractului de furnizare bunuri. 

Se va completa formularul de oferta. 

Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată 

perioada de valabilitate a ofertei. 

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare şi stampilare.  

 



 

8. Comunicari 

Ofertantul va mentiona un numar de telefon de contact, un nr. de fax si/sau o adresa de e-mail la care 

se pot transmite comunicarile si orice alte documente legate de derularea prezentei proceduri de 

achizitie. 

 

Clarificarile se vor solicita numai in scris cu numar de inregistrare atat la solicitant, cat si la 

societatea contractanta, prin posta/depuse personal la adresa mai sus mentionata sau prin e-mail la 

florica.zoicas.ienciu@gmail.com. 

Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe site-ul www.minesa.ro si transmise pe 

mail ofertantilor. 

 

9. Valabilitatea ofertei  
Oferta trebuie sa fie valabila minim 60 de zile calendaristice de la data depunerii. 

 

10. Conditii comerciale  
- Pretul va fi exprimat in lei sau euro, fara TVA si va ramane ferm pe toata perioada de valabilitate a 

ofertei, respectiv a contractului; Cursul de schimb utilizat pentru analiza ofertelor va fi cursul BNR 

valabil pentru ultima zi de depunere a ofertei in cadrul acestei proceduri. 

- Termenul de plata aferent facturilor contractului va fi de maxim 60 de zile. Factura finala se va 

face la data livrarii. Plata nu va fi efectuata daca bunurile achizitionate nu corespund caracteristicilor 

tehnice solicitate si ofertate. La solicitarea furnizorului, achizitorul poate plati (in functie de 

disponibilitatile din acel moment) un avans din valoarea bunurilor contractate. 

- Valabilitatea ofertei va fi de minimum 60 de zile;  

- Livrarea, montajul si punerea in functiune a bunurilor achizitionate se va face in maxim 60 de zile 

calendaristice de la transmiterea comenzii cu datele de livrare; 

- Livrarea, montajul si punerea in functiune a bunurilor achizitionate se va face la punctul de lucru al 

Beneficiarului din:  

Municipiul Cluj-Napoca, Strada Tudor Vladimirescu, nr.15-17, Judet Cluj; 

 

- Ofertele se depun la sediul social al achizitorului: 

Municipiul Cluj-Napoca, Strada Tudor Vladimirescu, nr.15-17, Judet Cluj; 

sau prin email la florica.zoicas.ienciu@gmail.com; contact@minesa.ro. 

 

In cazul transmiterii prin email se vor accepta doar documente semnate in mod corespunzator, 

documentele solicitate prin prezenta documentatie de achizitie fiind scanate intr-un singur document 

de tip pdf. 

 

 

11. Calendarul procedurii                                  Data  

Publicarea anuntului de participare  02/03/2021 

Data limita pentru primirea ofertelor  09/03/2021 ora 12.00 

Evaluarea ofertelor primite 09/03/2021 ora 14.00 – 10/03/2021 

Negocierea cu ofertantii a caror oferta corespunde din 

punct de vedere tehnico-economic 

11/03/2021 – 15/03/2021 

Notificarea privind rezultatul aplicarii ofertelor  16/03/2021 

 

 

 

 

 

http://www.minesa.ro/
mailto:florica.zoicas.ienciu@gmail.com;
mailto:contact@minesa.ro


 

SECTIUNEA II: SPECIFICATII TEHNICE 

Caracteristicile tehnice ale Sistemului izocinetic de prelevare pulberi la cos prin 

metoda gravimetrica (conf. EN 9096, EN 13284-1) sunt urmatoarele: 

Nr. bucati: 1, 

- Sistem portabil de prelevare cu pompa rotativa de 8 m3/h, 

- Afisarea valorilor masurate si a parametrilor setati: debit, volum, presiune, temperatura, 

- Filtru de protectie la intrarea gazelor,  

- Mufe conectare la sensor si furtune de aspiratire, 

- Port comunicare USB, conectare printer, laptop, 

- Alimentare 220 vac, 

- Display LCD, memorie interna, librarie de date cu specificatii, 

- Intretinere redusa si facila, 

- Termoregulator incorporate pentru controlul temperaturii senzorului incalzit si a suportului de filtru, 

- Cablu de legatura pompa sonda de min 15 m lungime, 

- Sonda pentru prelevare pulberi la cos cu temperature gazelor de pana la 1000 grd Celsius, sonda 

avand o lungime maxim 1,5 m; 

- Dispozitive prelevare, dispozitive de racire, consumabile. 

- Asigurare garantie min 12 luni de la data punerii in functiune 

- Asigurarea transportului produsului la beneficiar, instalarea si instruirea utilizatorilor cu 

privire la utilizarea conforma a acestia, asistenta tehnica la sediul beneficiarului. 

- Certificat de calibrare si calitate de la producator inclus,  

- Asigurare asistenta tehnica si piese de schimb postgarantie pe o perioada de 10 ani. 

 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. 

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 

considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel 

calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele de produse cu caracteristici 

tehnice care nu se încadrează în cele prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme. 

Ofertantul trebuie să stabilească componenţa produsului pe care îl oferă, pentru a corespunde tuturor 

cerinţelor din prezentele SPECIFICAŢII TEHNICE - Caiet de Sarcini. Componenţa produsului 

trebuie să asigure funcţionarea la parametrii solicitaţi, fără a necesita alte achiziţii. 

Propunerea tehnică se va întocmi în concordanţă cu specificaţiile tehnice minime solicitate şi 

detaliate conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini. 

Se acceptă doar oferte pentru bunuri noi, al căror an de fabricaţie este minim 2020 si care 

îndeplinesc cerinţele minime specificate în caietul de sarcini. 

Ofertantul are obligaţia de a preciza în ofertă termenul de garanţie a bunurilor ofertate si termenul de 

livrare. 



 

 

CONDIŢII DE LIVRARE:  

Echipamentul va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele documente:  

- factură fiscală 

- proces verbal de predare – primire  

- declaraţie/certificat de conformitate  

- certificat de garanţie  

- instructiuni de utilizare in limba romana. 

 

Pretul ofertat va include costul bunului, ambalarea, punerea in functiune a acestuia la locul 

indicat pentru livrare, fara a antrena costuri suplimentare din partea MINESA ICPM SA. 

Ambalare, livrare, transport, garantie si documente  

Ambalarea se va face conform instrucţiunilor de ambalare asfel încât produsul să fie protejat la 

transport şi depozitare. 

Produsul va fi livrat si pus in functiune, astfel încât să se încadreze în termenele precizate în 

contract. 

Dupa livrare se va realiza punerea in functiune a echipamentului la locul livrarii, realizandu-se 

totodata si instruirea personalului beneficiarului cu privire la utilizarea si intretinerea acestuia. 

 

Garanţie 

Se va acorda o garanţie de minim 12 luni de la data punerii in functiune, cu condiţia respectării 

prevederilor din Instrucţiunile de utilizare. 

 

OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE FURNIZORULUI 

Furnizorul se obligă:  

1. să furnizeze Echipamentul in termenii stabiliti prin contract 

2. să efectueze instruirea personalului care va utiliza Echipamentul 

3. să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice care să conducă la 

respectarea strictă a caracteristicilor tehnice solicitate 

4. să isi asume si sa respecte reglementarile obligatorii referitoare la protecţia 

muncii, precum şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului in timpul livrarii si 

punerii in functiune a echipamentului. 

5. să nu afecteze prin livrare mediul înconjurător sau alte proprietăţi. 

6. să anunţe prin telefon sau fax beneficiarul asupra datei la care urmează să aibă loc 

livrarea si verificarea echipamentului, cu incadrarea in termenii contractuali. 

7. să înlocuiască in perioada de garantie Echipamentul necorespunzător calitativ, 

refuzat de beneficiar in termen de 30 de zile de la comunicare. 

8. să remedieze defecţiunile apărute în perioada de garanţie pe cheltuiala sa în 

termenele stabilite în contract in termen de maxim 3 zile de la comunicare. 

9. să accepte plata la maxim 60 de zile de la facturare. 

10.  să prezinte certificat de calitate sau declaratie de conformitate, document care 

atesta provenienta produsului si certificat de garantie. 

 

 



 

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

Beneficiarul este obligat:  

 sa asigure personal pentru efectuarea receptiei calitative si cantitative;  

 sa avizeze in scris furnizorul asupra defectiunilor aparute in perioada de garantie; 

 sa plateasca pretul produsului in termen de maxim 60 de zile de la facturare 

 

Ofertare 

Oferta financiara va fi insotita de oferta tehnica care precizeaza caracteristicile tehnice pentru 

echipament. 

Nu se admit oferte alternative. 

Nu sunt admise produse second-hand. 

 

 

MINESA ICPM SA  

prin 

Director General, 

ZOICAS-IENCIU FLORICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECTIUNEA III: FORMULARE 

 

Data completării ...................... 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

OFERTANTUL                                        Înregistrat la sediul ______________  

.................................                                       nr. ............/.................. 

    (denumirea/numele) 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

 

Către MINESA ICPM S.A 

              

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare privind aplicarea procedurii competitive 

pentru atribuirea contractului de furnizare Sistem izocinetic de prelevare pulberi la 

cos prin metoda gravimetrica in cadrul proiectului „Granturi pentru capital de lucru 

acordat societatii MINESA ICPM SA din cadrul  schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța 

de Urgentă nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din 

fonduri externe nerambursabile în contextul crizei provocate de Covid-19” noi 

........................................... ..................................................................... (denumirea/numele 

ofertantului, date de identificare şi adresa completă) vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentele anexate, conţinând: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

2. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură 

………………………………………………………………… 

3. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, ca, în cazul 

atribuirii contractului să încheiem cu MINESA ICPM S.A, contractul de achiziţie, în 

termenul prevăzut de legislaţia în vigoare. 

 



 

În cazul neîndeplinirii unuia dintre angajamentele stipulate, am luat la cunoştinţă că vom 

decade din drepturile câştigate în urma atribuirii. 

4. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, 

pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea 

participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor 

furnizate/făcute în cadrul procedurii. 

5. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor 

ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu 

acestea. 

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

    Data completării ....................  

Cu stimă, 

                                                                                 

             Ofertant, 

                                                                         .......................... 

                                                                      (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Operator economic  

.....................................  

 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de urgenta a 

Guvernului Romaniei nr. 66/2011 
 

Subsemnatul(a)............................................, in calitate de ofertant/candidat/ concurent la procedura 

de achizitie pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect furnizare 

……………………………………………, organizata de MINESA ICPM SA, declar pe proprie 

raspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea 

nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, ca 

............................................. si angajatii sai nu se afla in situatia de conflict de interese, aşa cum este 

acesta definit la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, respectiv: 

„Art. 14. - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane 

fizice/juridice de drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita 

situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care 

există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între 

membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul 

majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile 

solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat 

fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora.” 

„ Art. 15.- (1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este 

obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este 

acesta definit la art. 14. 

(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, 

ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această 

procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective.”.  

Subsemnatul/a …………………………………………………………. declar că voi informa imediat 

MINESA ICPM SA dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.  

  

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

Beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun.  

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

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

 

Operator economic, 

……………… 

     

 



 

 

 

 

  (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre MINESA ICPM S.A. 

 

Domnilor, 

 Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu 

prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam: 

Bunul ofertat Sistem izocinetic de prelevare pulberi la cos prin metoda 

gravimetrica in valoare totala de ................... lei sau ....................... euro 

La aceasta suma se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ............. lei. 

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in 

termenul stabilit conform caietului de sarcini. 

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 de zile, respectiv pana la data 

de _______________(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata 

oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

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. 

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret pe lot sau orice alta oferta 

pe care o puteti primi, daca aceasta nu indeplineste caracteristicile tehnice solicitate. 

 

Data _____/_____/_____ 

___________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

   (denumirea/numele ofertantului) 

 

(Semnatura si stampila) 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Formular de oferta 

 

Nr. 

crt 

Denumire 

produs 

Caracteristici tehnice solicitate Caracteristici tehnice 

ofertate  

 

1 

 

Sistem 
izocinetic 
de 
prelevare 
pulberi la 
cos prin 
metoda 
gravimetric
a 

 

- Sistem portabil de prelevare cu pompa 

rotativa de 8 m3/h, 

- Afisarea valorilor masurate si a 

parametrilor setati: debit, volum, 

presiune, temperatura, 

- Filtru de protectie la intrarea gazelor,  

- Mufe conectare la sensor si furtune de 

aspiratire, 

- Port comunicare USB, conectare printer, 

laptop, 

- Alimentare 220 vac, 

- Display LCD, memorie interna, librarie de 

date cu specificatii, 

- Intretinere redusa si facila, 

- Termoregulator incorporate pentru 

controlul temperaturii senzorului incalzit 

si a suportului de filtru, 

- Cablu de legatura pompa sonda de min 

15 m lungime, 

- Sonda pentru prelevare pulberi la cos cu 

temperature gazelor de pana la 1000 grd 

Celsius, sonda avand o lungime maxim 

1,5 m; 

- Dispozitive prelevare, dispozitive de 

racire, consumabile. 

- Asigurare garantie min 12 luni de la 

data punerii in functiune 

 



 

- Asigurarea transportului produsului la 

beneficiar, instalarea si instruirea 

utilizatorilor cu privire la utilizarea 

conforma a acestia, asistenta tehnica la 

sediul beneficiarului. 

- Certificat de calibrare si calitate de la 

producator inclus,  

- Asigurare asistenta tehnica si piese de 

schimb postgarantie pe o perioada de 

10 ani 

 

 

 

 


