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MULTICO S.R.L.  

J02/1246/1991, CUI RO 1678142 

Adresa: Localitatea Arad, Str. Bicaz nr. 1-5, Et. P, Ap. 5IV,  

Județ Arad  

Tel./fax:  0256.433.018 /0256.433.018, e-mail: office@multico.ro 

 

 

Nr. 1396 / 25.05.2021 

 

 

 

DOCUMENTATIE SI SPECIFICAȚII TEHNICE  

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRARI 

în cadrul proiectului 

„Cresterea competitivitatii societatii MULTICO SRL prin construire hala depozitare/productie 

P inalt, corp cladire S+P+1E, cabina poarta, platforme/accese incinta, rezervor apa incendiu si 

imprejmuire proprietate” 

finanțat prin 

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” 

 

Procedura organizata conform  

ORDINULUI Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive 

aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii 

sau lucrări finanţate din fonduri europene. 

 

Aprobat, 

 

Administrator 

Flaviu Balogh 
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Cap. I Informații generale privind procedura de achiziție 

 

Achizitorul invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii contractului de 

lucrari pentru executarea lucrarilor de constructie si achizitionarea dotarilor/echipamentelor cu montaj 

prevazute in cadrul proiectului „Cresterea competitivitatii societatii MULTICO SRL prin 

construire hala depozitare/productie P inalt, corp cladire S+P+1E, cabina poarta, 

platforme/accese incinta, rezervor apa incendiu si imprejmuire proprietate”. 

 

1. Informații despre achizitor si proiect 

 

Date despre achizitor 

 

Denumire: MULTICO SRL (denumită în continuare „achizitor”) 

Adresa sediu: Municipiul Arad, Str. Bicaz, nr. 1-5, Et. P, Ap. 5IV, Jud. Arad,  

Localitate: Arad Cod poştal: 

310239 

Tara: România 

Cod fiscal: RO 1678142 Nr inregistrare ORC: J02/1246/1991 

Persoana de contact: Flaviu Balogh Telefon: 0727-722.526 

E-mail: fbalogh@multico.ro   Fax: 0256-433.018 

Adresa de internet: www.multico.ro  

Adresa de corespondenta: Punctul de lucru din Localitatea Timisoara, Str. Olarilor, nr. 1, zona 4, 

Jud. Timis 

 

 

Date despre proiect 

 

Titlu proiect Cresterea competitivitatii societatii MULTICO SRL prin 

construire hala depozitare/productie P inalt, corp cladire S+P+1E, 

cabina poarta, platforme/accese incinta, rezervor apa incendiu si 

imprejmuire proprietate 

Cod SMIS 136759 

Contract de finantare 6364/07.12.2020 

Locul implementarii 

proiectului 

Municipiul Timisoara, Str. Mihailich Gyozo, nr. 1, Nr. Cad. 447770, 

Jud. Timis 

Programul de finantare Programul Operaţional Regional 2014-2020  

Axa prioritară 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si 

mijlocii 

Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” 

Autoritate de 

management 

AM POR – Ministerul dezvoltarii regionale si administratiei publice, 

Bucuresti 

Organism intermediar ADR Vest, Timisoara 

Procedura aplicata Procedura competitiva in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 

1284 /8 august 2016, emis de care Ministerul Fondurilor Europene si 

publicat in Monitorul Oficial nr. 618 din 12 august 2016. 

 

mailto:fbalogh@multico.ro
http://www.multico.ro/
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2. Obiectul contractului de achiziție 

2.1 Denumirea contractului: contract de lucrari 

Obiectul contractului: Achizitie LOT 2 lucrari de constructie si echipamente aferente pentru proiectul 

cu titlul „Cresterea competitivitatii societatii MULTICO SRL prin construire hala 

depozitare/productie P inalt, corp cladire S+P+1E, cabina poarta, platforme/accese incinta, 

rezervor apa incendiu si imprejmuire proprietate”, incluzand: 
 

DENUMIRE LUCRARE/ ECHIPAMENT 

Achizitie lucrari de constructie: amenajari pentru protectia mediului 

Achizitie lucrari de constructie: utilitati in incinta - montaj echipamente 

Achizitie lucrari de constructie: utilitati in incinta – constructii 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT UTILITATI IN INCINTA - Grup 

pompare ape pluviale 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT UTILITATI IN INCINTA - Post de 

transformare 

Achizitie lucrari de constructie: drumuri si platforme in incinta - constructii 

Achizitie lucrari de constructie: Hala – constructie 

Achizitie lucrari de constructie: montaj echipamente rezervor apa incendiu 

Achizitie lucrari de constructie: Imprejmuire si accese - constructie 

Achizitie lucrari de constructie: Rezervor apa incendiu - constructie 

Achizitie lucrari de constructie: montaj echipamente hala 

Achizitie lucrari de constructie: Corp cladire S+P+1E - constructie 

Achizitie lucrari de constructie: montaj echipamente corp cladire S+P+1E 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT CORP - Unitate climatizare server - 

parter+etaj 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT CORP - Sistem incalzire/racire - 

parter+etaj 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer - etaj 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer - subsol 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT HALA - Sistem de rafturi 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT CORP - Ascensor electric fara camera de 

masini 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT HALA - Grup pompare 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT HALA - Centrala termica 2 

(cazan+pompe +vase expansiune) 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT HALA - Centrala termica 1 

(cazan+pompe+ vase expansiune+boiler) 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT HALA - Sistem de incalzire (aeroterme 

+ destratificatoare) 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT HALA - Statie de dedurizare apa 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT REZERVOR - Rezervor apa incendiu 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer - parter 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT HALA - Sistem iluminat LED 

Achizitie echipament aferent constructiei: ECHIPAMENT HALA - Sistem solar preparare A.C.M. 

Achizitie echipament aferent constructiei: Organizare de santier 

Achizitie echipament aferent constructiei: Cheltuieli diverse si neprevazute 
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Aceasta procedura are in vedere achizitia lucrarilor de construire a imobilului si a 

dotarilor/echipamentelor ce necesita montaj. Aceasta achizitie va fi realizata in cadrul unui singur 

contract. Dotarile/echipamentele se vor oferta impreuna cu intreaga constructie, functionalitatea 

imobilului fiind dependenta de functionarea acestora. 

 

Descrierea detaliată a lucrarilor de constructii de executat va fi prezentată în Capitolul II al prezentei 

Documentatii, „Cerințe tehnice”.  

 

2.2 Durata contractului: 12 luni. 

Contractul va produce efecte până la stingerea obligaţiilor între părţi - respectiv recepţia finală şi 

obligaţiile părţilor aferente acesteia. 

Se face precizarea că durata contractului de lucrari poate suferi modificări, în funcţie de necesităţile 

specifice de implementare și în funcție de prevederile contractului de finanţare încheiat între Achizitor 

şi AM POR. 

 

2.3 Valoarea estimată a contractului:  

 

Valoarea estimată pentru LOT 2 este de 10.303.885,34 Ron fără TVA, echivalentul a 2.091.692,28 Euro 

la Cursul BNR comunicat in 24.05.2021, 1 Euro = 4,9261 Ron. 

 

Capitol 

Deviz 

General 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare in lei 

fara TVA 

1.2. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 29.000,00 

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 757.118,00 

 Constructii si instalatiile aferente acestora  

 UTILITATI IN INCINTA 323.513,00 

 DRUMURI SI PLATFORME INCINTA 400.560,00 

 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale  

 UTILITATI IN INCINTA 33.045,00 

4.1. Construcţii şi instalaţii 7.291.040,05 

 Lucrari  

 OB.01 – HALA 3.660.795,00 

 OB.02 - CORP CLADIRE P+1E 2.360.434,00 

 OB.02 - CORP CLADIRE S (NEELIGIBIL)  1.151.244,00 

 OB.03 - REZERVOR APA INCENDIU 18.724,00 

 OB.07 - IMPREJMUIRE SI ACCESE 61.047,00 

 Montaj  

 Montaj echipamente OB.01 - HALA  18.440,56 

 Montaj echipamente OB.02 - CORP CLADIRE P+1E 8.900,49 

 Montaj echipamente OB.02 - CORP CLADIRE S (NEELIGIBIL) 2.834 

 Montaj echipamente OB.03 - Rezervor apa incendiu 8.621 

4.2.1. 
Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 

echipamente informatice, birotică 
2.047.840,00 

 ECHIPAMENT UTILITATI IN INCINTA - Post de transformare 211.500,00 

 ECHIPAMENT UTILITATI IN INCINTA - Grup pompare ape pluviale  89.000,00 
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 ECHIPAMENT HALA - Statie de dedurizare apa 5.000,00 

 
ECHIPAMENT HALA - Sistem de incalzire (aeroterme + 

destratificatoare) 

38.159,00 

 
ECHIPAMENT HALA - Centrala termica (cazan+pompe+vase 

expansiune+boiler) 

71.098,00 

 
ECHIPAMENT HALA - Centrala termica (cazan+pompe+vase 

expansiune) 

63.554,00 

 ECHIPAMENT HALA - Grup pompare 349.462,00 

 ECHIPAMENT CORP - Ascensor electric fara camera de masini 100.369,00 

 ECHIPAMENT HALA - Sistem de rafturi 420.485,00 

 ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer - subsol (NEELIGIBIL) 94.380,00 

 ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer - parter 65.532,00 

 ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer - etaj 58.195,00 

 ECHIPAMENT CORP - Sistem incalzire/racire - parter+etaj 195.962,00 

 ECHIPAMENT CORP - Unitate climatizare server - parter+etaj 9.621,00 

 ECHIPAMENT REZERVOR - Rezervor apa incendiu 275.523,00 

4.2.2. 

Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de 

energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de 

energie 

86.600,00 

 ECHIPAMENT HALA - Sistem solar preparare A.C.M. 37.600,00 

 ECHIPAMENT HALA - Sistem iluminat LED 49.000,00 

5.1. Organizare de santier 40.687,29 

 Organizare de santier 40.687,29 

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 51.600,00 

 Cheltuieli diverse și neprevăzute 51.600,00 
 Total 10.303.885,34 

 

Valorile estimate in lei, pentru fiecare lucrare/bun, reprezinta valorile maxime aprobate prin 

proiect. Ofertele pentru a fi admisibile NU trebuie obigatoriu sa se incadreze in fiecare din valorile 

prezentate in tabelul de mai sus. De asemenea nici valoarea totala a ofertei NU trebuie obligatoriu 

sa se incadreze in valoarea totala supusa licitatiei. 

 

Preţul se va exprima în lei. Se acceptă exprimarea preţului în altă monedă în cazul nerezidenţilor, iar 

echivalarea în lei, în vederea stabilirii ofertei câștigătoare, pentru abordare uniformă, se va efectua la 

Cursul de schimb BNR comunicat in 24.05.2021, de 1 euro = 4,9261 lei.  

 

PRETUL OFERTEI CASTIGATOARE RAMANE FERM PE TOATA PERIOADA DE 

DERULARE A CONTRACTULUI, FARA POSIBILITATEA DE AJUSTARE. 

 

Ofertarea se va face pentru intreg lotul 2 (toate lucrarile si toate echipamentele). 

 

 
3. Procedura de achizitie 

 

3.1 Legislaţia aplicată:  
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- Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive 

aplicabile solicitantilor / beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de lucrări, servicii sau 

lucrari finantate din fonduri europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618, din 12 august 

2016.  

- Art. 14 si art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora. 

 

3.2 Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziție. 

Pe parcursul întregului proces de achiziţie prin procedură competitivă, la adoptarea oricărei decizii, se 

va tine cont de următoarele principii: Principiul transparenței; Principiul economicității; Principiul 

eficienței; Principiul eficacității. 

Prin transparență se înțelege aducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la aplicarea 

procedurii de atribuire, astfel încât operatorii economici care operează pe piaţă să poată participa la 

competiţie, asigurându-se prin aceasta promovarea concurenţei. Respectarea acestui principiu asigură 

premisele pentru respectarea celorlalte 3 principii. 

Principiul economicității prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor 

estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzatoare acestor rezultate. 

Principiului eficienței presupune asigurarea unui raport optim între resursele utilizate si rezultatele 

obtinute. 

Principiul eficacității vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare 

activitate planificată, în sensul obținerii rezultatelor scontate. 

În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, beneficiarul privat va alege 

oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului, cu repectarea unei bune gestiuni 

financiare.  

 

3.3 Graficul de desfășurare a procedurii de atribuire: 

 

Activitatea  
Termen limita 

Observatii 
Data Ora 

Publicarea anunțului 

privind lansarea procedurii 

si a documentatiei si 

specificatiilor tehnice 

25.05.2021 - 

Anuntul va fi publicat pe site-ul 

https://www.fonduri-ue.ro/anunturi 

Solicitarea clarificărilor de 

catre potentialii ofertanti 
27.05.2021 16.00 

Se vor transmite prin posta/curierat rapid la 

adresa de corespondenta a achizitorului sau 

posta electronica.  

Transmiterea răspunsului la 

solicitările de clarificări 
02.06.2021 16.00 

Răspunsul la solicitările de clarificări se vor 

publica pe site-ul https://www.fonduri-

ue.ro/anunturi 

Depunerea ofertelor 07.06.2021 16.00 

Ofertele se transmit numai în format tipărit pe 

suport hârtie, în plic închis, prin poștă, curier 

rapid sau prin depunere personală, la adresa de 

corespondenta a achizitorului. 

Raspuns la informatii 

suplimentare solicitate 

ofertantilor de catre 

In maxim 5 zile de la data 

solicitarii lor. 

Raspunsul si eventualele documente solicitate 

se transmit in original pe suport hartie la adresa 

de corespondenta a achizitorului. 

https://www.fonduri-ue.ro/anunturi
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi
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achizitor 

Publicarea anunțului 

privind semnarea 

contractului de achizitie 

In maxim 5 zile 

calendaristice de la 

semnarea contractului de 

achizitie 

Anuntul va fi publicat pe site-ul 

https://www.fonduri-ue.ro/anunturi in cadrul 

anuntului privind achizitia. 

 

3.4 Solicitare de clarificari transmisa achizitorului de catre ofertanti 

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie transmisă în scris la adresa 

de corespondenta a achizitorului sau pe adresa de posta eletronica publicata, menționate în Cap.I punctul 

1. Solicitarea va avea antetul cu datele de identificare si de contact ale ofertantului si va fi semnata de 

responsabilul legal al acestuia. Orice comunicare referitoare la derularea prezentei proceduri se va 

realiza in modul descris mai sus sau fizic prin depunerea documentelor la adresa de corespondenta a 

achizitorului. 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia si 

specificatiile tehnice. Achizitorul are obligaţia de a transmite răspunsurile până la data limită prevăzută 

în prezenta documentația si specificatiile tehnice. În cazul în care operatorul economic nu a transmis 

solicitarea de clarificare până la data limită prevăzută în prezenta documentație, solicitarea de clarificare 

nu va fi luată în considerare. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul 

www.fonduri-ue.ro  in cadrul anuntului. 

Conform OMFE 1284/2016, în caz de clarificări/modificări, în anunţul publicat pe Site www.fonduri-

ue.ro/achizitii  se va bifa câmpul care anunţă operatorii economici că s-au adus clarificări/modificări la 

informaţiile iniţiale. În situaţia în care intervin solicitări de clarificare care pot duce la modificări/ 

ajustări ale specificaţiilor tehnice, sau ale altor cerinte minime obligatorii, beneficiarul privat poate să 

prelungească termenul de depunere al ofertelor, astfel încât să asigure timpul necesar pentru elaborarea 

acestora, cu respectarea condiţiilor de publicitate.  

 

3.5 Modificarea și retragerea ofertei: 

- Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită 

pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens trimisa fizic la adresa de 

corespondenta a achizitorului. 

- Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta dupa expirarea datei limită stabilite 

pentru depunerea ofertelor. 

- Ofertele sunt declarate respinse daca: sunt depuse la o alta adresa sau sunt depuse după data/ora limită. 

 

3.6 Evaluarea ofertelor 

In ce priveste evaluarea ofertelor si intocmirea notei justificative de atribuire, conform prevederilor 

Ordinului 1284/2016 ce guverneaza procedura de achizitie, nu este impusa nici o perioada de timp in 

care beneficiarul trebuie sa finalizeze aceasta etapa.  

 

Solicitare de clarificari ofertantilor de catre achizitor. Pe parcursul evaluarii ofertelor, beneficiarul are 

dreptul de a solicita oricarui ofertant si alte documente sau informatii suplimentare, cu scopul de a 

verifica si certifica veridicitatea informatiilor din cadrul ofertei depuse. In acest fel, beneficiarul incearca 

sa se asigure ca informatiile din cadrul fiecarei oferte sunt reale. De asemenea achizitorul poate cere 

corectarea unor erori de forma a ofertelor si/sau transmiterea unor documente lipsa. Achizitorul va stabili 

care sunt clarificările și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei 

oferte. În cazul în care un ofertant nu transmite în perioada precizată clarificările / răspunsurile solicitate 

la punctul (1), sau în cazul în care explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va 

evalua doar în baza elementelor existente în dosarul ofertei. 

https://www.fonduri-ue.ro/anunturi
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/achizitii
http://www.fonduri-ue.ro/achizitii
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Beneficiarul va face evaluarea tuturor ofertelor primite, prin raportarea lor la toate cerintele publicate in 

cadrul prezentei documentatii si va alege oferta castigatoare, la final intocmind nota justificativa de 

atribuire.  

Dacă se primeşte o singură ofertă, achizitorul poate să o analizeze şi să procedeze la atribuirea 

contractului de achiziţie dacă oferta respectă toate cerintele publicate in cadrul prezentei documentatii. 

 

3.7 Oferte admisibile si inadmisibile 

Vor fi considerate admisibile toate ofertele care indeplinesc toate cerintele minime solicitate prin 

prezenta documentatie. Ofertantul are dreptul de a dovedi îndeplinirea cerinţelor menţionate prin orice 

tip de mijloace verificabile. 

 

Va fi eliminată din procesul de selecție și se va respinge ca inadmisibila oferta care, chiar si dupa 

raspunsul la informatii suplimentare: 

a) constituie o alternativă la prevederile prezentei documentații 

b) nu prezinta toate documentele de solicitate;  

c) include documente neconforme cu specificațiile prezentate în prezenta documentație;  

d) prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi livrat iar justificările primite 

nu au fost concludente pentru a se putea asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și 

calitativi solicitați. 

e) nu satisface în mod corespunzător cerințele prezentei documentații; 

f) conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru 

achizitor. 

g) este depusa după data și ora sau la altă adresa decât cele prevazute în prezenta documentație. 

h) este depusa folosind alte mijloace decât cele prevazute în prezenta documentație (ofertele transmise prin e-

mail sau fax nu vor fi acceptate). 
i) Ofertele incomplete. Adica oferte ce nu cuprind toate listele de cantitati (lucrari si echipamente). 

Daca se constata intentia ofertantului de a induce in eroare achizitorul, oferta acestuia va fi respinsa ca 

inadmisibila. 

Daca achizitorul identifica erori de forma poate sa solicite corectarea lor printr-o solicitare de informatii 

suplimentare. 

 

3.8 Desemnarea ofertei castigatoare:  

In conformitate cu prevederile OMFE nr. 1284/2016, Sectiunea a 4-a, Derularea procedurii competitive, 

punctul 4.2 Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire, se vor compara ofertele primite 

prin raportarea lor la toate cerintele publicate si se va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si 

prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/pret competitiv.  

La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate în Ordinul nr.1284/2016 din 8 august 2016.  

Alegerea ofertei câștigătoare se va justifica prin elaborarea unei note justificative în care se vor prezenta 

avantajele tehnice, financiare si comerciale care o vor motiva. 

Achizitorul are dreptul de a verifica până la adjudecare veridicitatea celor declarate de către ofertant. 

Neconcordanțele între cele declarate și existentul în fapt sau de drept pot duce la descalificarea 

ofertantului. Beneficiarul nu se obliga sa aleaga oferta cu pretul cel mai mic, ci oferta pe care o considera 

ca avand cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.  

 

3.9 Finalizarea procedurii de atribuire 

a) Achizitorul va finaliza procedura de achiziție prin încheierea contractului de achiziție cu ofertantul 

declarat câștigător. 
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b) Prin excepție de la prevederile pct. a.), Achizitorul are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin 

anularea acesteia, în condițiile precizate în prezenta Documentatie. 

c) Se va comunica tuturor candidaților/ofertanților rezultatul aplicării procedurii, prin afișarea rezultatului 

pe site-ul www.fonduri-ue.ro conform prevederilor Ordinului Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 privind 

aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene. 

 

3.10 Anularea procedurii de achizitie poate fi decisa atunci cand: 

➢ la data si ora anunțată in anunțul publicat nu se primește nici o oferta;  

➢ au fost depuse numai oferte inadmisibile; 

➢ nu a fost depusă nici o ofertă sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot 

fi comparate datorită modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;  

➢ se constată abateri grave de la prevederile legislative care afectează procedura de atribuire sau este 

imposibilă incheierea contractului;  

➢ in cazul in care, dupa finalizarea procesului de evaluare nu a fost stabilit un castigator, procedura se 

anuleaza si se reia cu respectarea tuturor pasilor procedurali;  

➢ conform OMFE 1284/2016 "Dacă solicitantul/beneficiarul privat identifică erori de fond în  

documentele achiziţiei care nu au fost clarificate înainte de data de expirare a anunţului, procedura 

nu se va încheia cu atribuirea contractului. În acest caz procedura se va anula, se vor corecta erorile 

identificate şi se va relua procedura."  

➢ sunt constatate anumite vicii de procedura care ar putea afecta derularea si atribuirea contractului, 

si ar putea conduce la aplicarea de corectii financiare ulterioare, de catre AM POR, la proiectul 

implementat de achizitor pentru care se face achizitia in cauza.  

Achizitorul isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta si/sau sa anuleze intreaga procedura 

de atribuire si isi rezerva dreptul de a lansa un nou Anunt de participare, chiar daca ofertele indeplinesc 

toate cerintele minime solicitate, insa au un nivel calitativ inferior celui care ar satisface nevoile 

beneficiarului.  

In cazul in care procedura se anuleaza, se va publica in cadrul anuntului de pe site-ul 

https://www.fonduri-ue.ro/anunturi motivul anularii si se va inchide anuntul prin neatribuire.  

 

3.11 Alte informații relevante  

Participarea la această procedură de achiziție este deschisă tuturor operatorilor economici interesați, 

persoane juridice, indiferent de formă.  

În depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertanții sunt obligați să respecte toate instrucțiunile, 

formularele, specificațiile tehnice și prevederile contractuale prevăzute în documentația de atribuire. 

Lipsa oricaror informatii minime solicitate poate atrage dupa sine respingerea (descalificarea) ofertei 

respective. 

Depunerea unei oferte care nu conține toate informațiile și documentele solicitate în termenul specificat, 

poate duce la respingerea ofertei.  

Legalitatea si autenticitatea documentelor prezentate de Ofertanti sunt prezumate.  

Ofertantul este singurul responsabil de legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate, in 

original sau in copie. Analiza documentelor prezentate de Ofertanti, de catre beneficiar, nu angajeaza 

responsabilitatea sau obligatia beneficiarului de a accepta documentele ca autentice si legale si nu 

exonereaza resposabilitatea singulara a Ofertantului in acest domeniu. 

 

3.12 Cai de atac 

In cazul in care un operator economic este nemultumit de modul in care s-a desfasurat procedura 

competitiva, acesta se poate adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea cauzei, 

http://www.fonduri-ue.ro/
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi
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conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016. 

 

Cap. II. Cerinte tehnice 

 

4.1 Criterii de calificare 

Participarea la procedură și procesul de selecție a ofertantului câștigător se vor baza pe următoarele 

criterii, dovedite prin prezentarea documentelor specificate: 

 

1.  Absenta conflictului de interese 

Declararea neîncadrării în situații de conflict 

de interese pe parcursul derulării procedurii 

de achiziție desfășurată conform Ordinului 

Nr. 1284/ 2016 din 8 august 2016 

Cerință obligatorie: 

• Declarație privind neincadrarea in art. 13, 14 si 15 

ale OUG 66/2011 – Formular 2 pentru ofertant si 

eventualii subcontractanti 

Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in niciuna din situatiile prevazute de art.13, 14 si 15 din 

OUG 66/2011, sub sanctiunea excluderii din procedura. 

 

In cazul in care pentru executarea contractului, contractantul apeleaza la subcontractanti se va transmite 

o lista cu acestia si categoria de lucrari de care se vor ocupa precum si Declaratia conform Formularului 

2 pentru fiecare subcontractant. Daca subcontractarea se va realiza mai tarziu, pe durata executiei 

contractului de lucrari, aceste documente se vor transmite la incheierea contractelor de subcontractare 

a lucrarilor. 

 

Se prezuma ca exista un conflict de interese atunci cand intre asociatii si administratorii ofertantului sau 

a subcontractantilor acestuia si cei ai achizitorului exista un grad de rudenie sau afinitate pana la gradul 

4. Pentru a nu exista confuzii, vom defini care sunt radele de rudenie şi de afinitate. Gradul de rudenie 

se aplică după cum urmează: - gradul I: fiul şi tatăl; - gradul II: fraţii; - gradul III: unchiul şi nepotul de 

frate; - gradul IV: verii. Relaţia de afinitate apare între un soţ/soţie şi rudele celuilalt soţ/soţie. Gradul 

de afinititate este luat în calcul astfel: - gradul I: mama şi soţia fiului acesteia/soacra şi nora; - gradul II: 

cumnatele şi cumnaţii; - gradul III: unchiul şi soţia nepotului de frate; - gradul IV: verii, soţii şi soţiile 

acestora. 

 

Pentru verificarea unor posibile conflicte de interese precizam ca persoanele fata de care se vor verifica 

gradele de rudenie sunt cele implicate in structura actionariatului sau administrarea MULTICO SRL si 

a societatilor partenere/legate de aceasta: dl. Flaviu Balogh, dna. Mihaela Elena Balogh si dl. Mihart 

Remus. 

 

2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Persoane juridice / fizice autorizate 

romane: Obiectul contractului trebuie 

să aibă corespondent în codurile CAEN 

autorizate din certificatul constatator 

emis de ONRC. 

Cerință obligatorie: 

Candidatul va prezenta Certificatul constatator eliberat de 

Oficiul Registrului Comerţului (in original sau copie 

certificata "conform cu originalul", emis cu cel mult 30 

zile calendaristice anterior datei depunerii ofertei). Sunt 

acceptate si certificate constatatoare emise on-line. 

Certificatul constatator trebuie sa dovedeasca autorizarea 

codului CAEN rev. 2 - 4120 „Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” sau alt cod 

CAEN care sa ii permita executia de lucrari. 
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Persoane juridice / fizice străine: 

Dovada înregistrării și capacității de 

exercitare a activității profesionale. 

Obiectul contractului trebuie să aibă 

corespondent în lista activităților 

autorizate ale ofertantului. 

Cerinţă obligatorie: Pentru a-şi demonstra capacitatea de 

exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va 

prezenta documente edificatoare prin care să dovedească 

forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică.  

Ofertantul va depune documente din care sa rezulte faptul 

ca obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba 

corespondent in nomenclatorul/obiectul de activitate al 

ofertantului, emis de autoritatile competente din tara 

respectiva (echivalent al Certificatului constatator emis de 

ONRC in Romania) 

 

4.2 Descrierea tehnica a investitiei  

 

a) Modul de prezentare a propunerii tehnico-economice  

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel incat să respecte cerinţele din proiectul tehnic, caietul de sarcini 

si listele de cantitati de lucrari asa cum pot fi acestea descarcate de la urmatorul link: 

https://www.dropbox.com/sh/52ceniwv57cxstg/AAA9-_Eer57Yc-SkENiq82rWa?dl=0  si va cuprinde:  

- Lucrări ofertate conform Listelor de cantitati 

- Echipamente ofertate tot in cadrul Listelor de cantitati 

- Grafic de realizare lucrari   

Ofertantii vor putea transmite si alte informatii considerate semnificative in vederea verificarii 

corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile din documentatie. Cerintele impuse prin proiectul 

tehnic sunt cerinte minime. Nerespectarea acestor cerinţe duce la respingerea ofertei, fiind considerată 

inadmisibila. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada 

de valabilitate, precum și în perioada derulării contractului. 

 

Pe langa oferta tehnica prezentata pe formularele cunoscute ofertantii vor mai transmite si 

formulatul 3 - Formular de ofertă – care cuprinde prețul total al contractului, in conformitate cu 

cerințele tehnice specificate în cap. II al prezentei documentatii. Pretul va fi exprimat în RON sau EUR. 

Moneda contractului va fi lei daca constuctorul este din Romania si euro daca este din strainatate. 

 

Descrierea tehnică a bunurilor 

 

1. ECHIPAMENT UTILITATI IN INCINTA - Post de transformare 1 buc 

 

Caracteristici tehnice: post trafo in anvelopa 20/0,4 kV, trafo 250 kVA, masura pe medie tensiune. 

 

2. ECHIPAMENT UTILITATI IN INCINTA - Grup pompare ape pluviale 1 ans  

 

Caracteristici tehnice: Statie sau grup pompare ape pluviale compus din: 

- Separator hidrocarburi din beton, decantor de namol de min 3000l, debit minim 30 l/s 

- Grup de pompare apa uzata, Q=4 l/s, H=8 mCA, alim 400V/50Hz, P=1,3 kW, tablou de 

automatizare, senzor de nivel, conducte de legatura, vane, clapete de sens, tija de ghidaj, lant. 

 

3. ECHIPAMENT HALA - Statie de dedurizare apa 1 buc 

 

Caracteristici tehnice:  

https://www.dropbox.com/sh/52ceniwv57cxstg/AAA9-_Eer57Yc-SkENiq82rWa?dl=0
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- Prevazuta cu racord pentru conducta de alimentare cu apa rece. 

- Dedurizare cu rasini 

 

4. ECHIPAMENT HALA - Sistem de incalzire (aeroterme + destratificatoare) 1 ans  

 

Caracteristici tehnice: Sistem de incalzire compus din: 

- Aeroterma de perete (7 buc) cu agent termic apa calda, prevazuta cu robinet de izolare, robinet 

de golire, aerisitor automat, sistem de prindere de elementele structurii metalice,  termostat, 

L=3950 mc/h, 900 rot/min, Ljet=20 m, Pinc 55/45°C=17 kW 

- Destratificator aer (5 buc) pentru diminuarea gradientului termic, montat orizontal la H=8.0 m, 

debit 8500 mc/h, prevazut cu termostat automat de pornire si comuntatorul on/off la nivelul 

zonei de lucru, putere electrica 330 W 

 

5. ECHIPAMENT HALA - Centrala termica (cazan+pompe+vase expansiune+boiler) 1 ans 

 

Caracteristici tehnice: Centrala termica 1 compusa din: 

- 1 Cazan incalzire pe gaz in condensatie cu tiraj fortat, Putere utila 150 kW, pres. max 4 bar, 

automatizare de cascada 

- 4 pompe de circulatie 

- 2 Vase de expansiune inchis Pmax 6 bar, V 100 l 

- 1 Boiler bivalent pentru preparare ACM cu 2 serpentine de agent termic V=800 l 

 

6. ECHIPAMENT HALA - Centrala termica (cazan+pompe+vase expansiune) 1 ans 

 

Caracteristici tehnice: Centrala termica 2 compusa din: 

- 1 Cazan incalzire pe gaz in condensatie cu tiraj fortat, Putere utila 150 kW, pres. max 4 bar, 

automatizare de cascada 

- 4 pompe de circulatie 

- 1 Vas de expansiune inchis Pmax 6 bar, V 100  

 

7. ECHIPAMENT HALA – Statie/Grup de pompare 1 buc 

 

Caracteristici tehnice: Statia/grupul de pompare este format din: 

- 1 buc Grup de pompare format din 2 pompe electrice, una principala q= 15 l/s si o pompa pilot 

q=1 l/s. 

-  1 buc Grup de pompare format din 3 pompe, una principala electrica q= 4.2 l/s, una de rezerva 

de tip motopompa si o pompa pilot q=1 l/s. 

- 1 buc Grup de pompare sprinklere format din 3 pompe, 1 principala electrica q= 95 l/s, o pompa 

de rezerva tip motopompa cu aceleasi caracteristici, si o pompa pilot, q= 7 l/s, conform SR EN 

12845. 

 

8. ECHIPAMENT CORP - Ascensor electric fara camera de masini 1 buc 

 

Caracteristici tehnice:  

- minim 600 kg / 8 pers / 2 statii / inox 

 

9. ECHIPAMENT HALA - Sistem de rafturi 1 ans 
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Caracteristici tehnice: 

- Minim 150 Cadre ( S250 ) e=20mm;  

- Minim 300 Picioare personalizate (S235) cu găuri pentru ancore chimice 

- Minim 600 Placi personalizată cu 2 găuri pentru ancore chimice; 1 mm gros 

- Minim 40 Buffer  

- Minim 100 Protecții verticale 

- Minim 130 Distanțiere rand 

- Minim 1300 Grinzi longitudinale cu pini de siguranță 

 

10. ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer - subsol (NEELIGIBIL) 1 buc 

 

Caracteristici tehnice: 

- Flux de aer mc/h 6000-8300*, Alimentare 3x380 V, Frecventa motor 50 Hz, putere 2825 W, 

4,3A 

 

*detaliere specificatie: valorile fluxului de aer mc/h se vor percepe ca un interval, nu ca valori fixe. 

Astfel orice valoare cuprinsa in acest interval este acceptata. 

 

11. ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer – parter  1 buc 

 

Caracteristici tehnice: 

- Flux de aer mc/h 3100-4500*, Alimentare 3x380 V, Frecventa motor 50 Hz, putere 1700 W, 

2,6A 

 

*detaliere specificatie: valorile fluxului de aer mc/h se vor percepe ca un interval, nu ca valori fixe. 

Astfel orice valoare cuprinsa in acest interval este acceptata. 

 

12. ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer – etaj 1 buc 

 

Caracteristici tehnice: 

- Flux de aer mc/h 2200-3400*, Alimentare 3x380 V, Frecventa motor 50 Hz, putere 1000 W, 

1,7A 

 

*detaliere specificatie: valorile fluxului de aer mc/h se vor percepe ca un interval, nu ca valori fixe. 

Astfel orice valoare cuprinsa in acest interval este acceptata. 

 

13. ECHIPAMENT CORP - Sistem incalzire/racire - parter+etaj 1 ans 

 

Caracteristici tehnice: Sistemul de incalzire/racire pentru parter si etaj este compus din:  

- 1 buc Chiller cu modul hidraulic inclus, Pracire=123 kW, Hdisp=8 mCA, COP 3.31 

- 14 buc Ventiloconvectoare necarcasate, cu 4 tevi, Qr=4.8/4.3/3.9 kW, racorduri flexibile, 

termostat, robineti de izolare 

- 9 buc Ventiloconvectoare necarcasate, cu 4 tevi, Qr=3.5/2.2/2.6 kW, Qi(55°)=3.62 kW, racorduri 

flexibile, termostat, robineti de izolare 

- 1 buc Ventiloconvector necarcasat, cu 4 tevi, Qr=2.2/1.7/1.4 kW, Qi(55°)=1.68 kW, racorduri 

flexibile, termostat, robineti de izolare 

 

14. ECHIPAMENT CORP - Unitate climatizare server - parter+etaj  1 buc 
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Caracteristici tehnice: 

- 1 bic Unitate interioara/exterioara de climatizare camera server Qrmax=4.8 kW, cu functionare 

in regim de  racire pana la Text=-15°C 

 

15. ECHIPAMENT REZERVOR - Rezervor apa incendiu 1 buc 

 

Caracteristici tehnice: 

- 1 buc Rezervor de apa de incendiu V util=510 mc, metalic suprateran, cu racordurile conform 

proiect. 

 

16. ECHIPAMENT HALA - Sistem solar preparare A.C.M. – 1 ans 

 

Caracteristici tehnice: 

- Minim 4 buc Panouri solare cu 12 tuburi vidate pentru preparare ACM 

- 1 buc Vana termostatica cu 3 cai 3/4" pentru sisteme solare 

- 1 buc Vas de expansiune pentru sisteme solare V=40 l  

- 1 buc Statie completa de automatizare pentru sisteme solare 

- 1 buc Supapa de siguranta temperatura - presine 3/4"pmax=6 bar 

- 1 buc Aerisitor automat pentru sisteme solare 3/8" 

 

17. Sistem de iluminat cu LED 1 ans 

 

Caracteristici tehnice:* 

- Corpuri de iluminat cu lampi led montaj aparent intre 12.6W - 1317 lm si 53W - 8702 lm 

- Corp de iluminat cu lampi led (tip panou), montaj aparent 25W - 3343 lm  

- Corp de iluminat cu lampi led montaj suspendat 92W - 13886 lm 

- Corp de iluminat cu lampi led montaj suspendat 92W - 13886 lm, echipat cu aparataj pentru 

iluminat de siguranta cu acumulatori 

- Corp de iluminat stradal cu lampi led montaj aparent 80W - 10968 lm 

- Corp pentru iluminat de siguranţă permanent, cu lămpi led și acumulator (tip luminobloc, timp 

de funcționare min.1 ora), cu pictogramă verde pt. "cale și acces de evacuare", montaj aparent  

- Corp pentru iluminat de siguranţă permanent, de exterior, cu lămpi led și acumulator (tip 

luminobloc, timp de funcționare min.1 ora), fara pictogramă, montaj aparent  

- Corp pentru iluminat de siguranţă permanent, tip luminobloc, cu lămpi led și acumulator (timp 

de funcționare min.1 ora), cu pictogramă rosie pt. "hidrant interior de incendiu", montaj aparent  

- Aplică de perete pentru exterior (IP54) cu lampi led și senzor mișcare, montaj aparent 

 

*detaliere specificatie: numarul de bucati din fiecare corp se regaseste detaliat in cadrul listelor de 

cantitati. 

 

b) Graficul de realizare a lucrarilor: 

Ofertantii vor transmite un grafic propriu de executare a lucrarilor de constructii, valoric pe luni, cu 

incadarea in termenul maxim de executare a lucrarilor de 9 luni. Se accepta o perioada de executie a 

lucrarilor mai mica de 9 luni. Indiferent de perioada angajata pentru executarea lucrarilor acestea se vor 

putea executa ulterior si intr-un timp mai scurt fara aprobarea prealabila a beneficiarului. Executarea 

intr-o perioada mai lunga de 9 luni va fi permisa numai cu acordul beneficiarului si dupa semnarea unui 

act aditional. 
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c) Alte cerinte: 

Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile calendaristice. 

 

Materialele folosite la lucrari sunt la prima utilizare si vor fi insotite de certificarea de conformitate CE 

/ Declaratie de conformitate/Declaratie de performanta in conformitate cu legislatia privind calitatea in 

constructii. 

Odata cu receptia la finalizarea lucrarilor se va preda beneficiarului Cartea Tehnica a Constructiei. 

 

d) Conditii contractuale 

Pretul contractului nu se ajusteaza. 

 

Achizitorul POATE oferi contractantului un avans din suma totala a contractului de lucrari. 

Ofertele care presupun acordarea unui avans POT fi acceptate. 

 

Pentru platile realizate in cadrul contractului se vor percepe garantii de buna executie. Modul de 

lucru va fi detaliat prin clauze contractuale acceptate de ambele parti. 

 

Lucrarile efectuate vor fi recunoscute si platite in baza urmatoarelor documente care vor fi intocmite si 

semnate de persoanele vizate:  

• situaţiile de lucrări pentru lucrările executate - semnate de beneficiar, constructor şi diriginte de 

şantier 

• Documete de calitate/performanta pentru lucrari si materiale folosite (procese verbale de control, 

procese verbale de control pe faze determinate, certificate de calitate, declaratii de performanta, 

buletine de incercari, agremente tehnice, s.a. dupa caz) 

• Dupa ce toate documentele de mai sus vor fi intocmite, verificate, aprobate si semnate de toti cei 

vizati se va emite factura de lucrari care va fi achitata. 

Orice modificare a contractului de lucrari se poate face numai prin act aditional semnat de ambele parti. 

 

Specificatiile tehnice sunt conditiile minimale pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele pentru a 

fi admisibile. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs 

special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, un 

model/tip de produs, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi 

nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. 

Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Prin echivalent se vor 

intelege produse cu aceleasi caracteristici tehnice sau superioare fata de cele mentionate in 

cerintele tehnice din prezenta documentatie. 

 

e) Documente optionale 

Ofertantii pot transmite, desi nu este obligatoriu, un document sau mai multe din care sa reiasa 

avantajele/ beneficiile suplimentare pe care considera ca oferta lor le are in raport cu cerintele din 

prezenta documentatie. Prin acest document se vor scoate in evidenta principalele elementele care fac 

oferta atractiva. Acesta nu va fi un document in baza caruia oferta sa fie considerata admisibila sau 

inadmisibila, ci va fi un document in baza caruia se va putea face mai usor alegerea ofertei cu cele mai 

multe avantaje pentru implementarea proiectului. 

 

4.3 Modul de prezentare a ofertei 
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Ofertele vor fi redactate in limba română 

NOTĂ: Actele doveditoare precum şi orice alte documente suplimentare prezentate de operatorii 

economici pot fi redactate în altă limbă, cu condiţia să fie însoţite de traducere autorizată în limba română 

sau sa fie traduse de ofertant pe raspundererea responsabilului legal al acestuia. În cazul unor 

neconformităţi sau diferenţe între versiuni, limba română prevalează. 

Ofertele se transmit numai în format tipărit pe suport hârtie, intr-un singur exemplar original, în plic 

închis, prin poștă, curier rapid sau prin depunere personală, la adresa de corespondenta a achizitorului 

pana la termenul limita prevazut in calendarul procedurii.  
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Cap. III Formularele de inclus în ofertă 

 

În paginile următoare se prezintă modele pentru următoarele formulare: 

 

1. Formular 1 – Scrisoare de înaintare; 

2. Formular 2 – Declarație privind neincadrarea in art. 13, 14 si 15 ale OUG 66; 

3. Formular 3 – Formular de ofertă 

4. Formular 4 – Fisa tehnica bunuri 
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Formular nr. 1 

 

Nume ofertant   Data 

CUI, RC 

Adresa 

Date de contact: telefon / e-mail 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către MULTICO SRL 

 

În atenția domnului Flaviu Balogh, 

 

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. 

………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul 

J.../.../.... având codul unic de înregistrare ……………………….., ca urmare a anunţului de 

participare publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro, în vederea atribuirii contractului de lucrari pentru 

proiectul „Cresterea competitivitatii societatii MULTICO SRL prin construire hala 

depozitare/productie P inalt, corp cladire S+P+1E, cabina poarta, platforme/accese incinta, 

rezervor apa incendiu si imprejmuire proprietate” cod SMIS 136759 , prin prezenta vă transmitem 

oferta noastra, care conține următoarele documente: 

1. Formular 2 – Declarație privind neincadrarea in art. 13, 14 si 15 ale OUG 66; 

2. Certificatul constatator al societății emis de Oficiul Registrului Comertului sau alte documente care 

dovedesc o forma de înregistrare și obiectul de activitate autorizat pentru persoane juridice străine; 
3. Formular 3 - Formular de ofertă; 
4. Oferta tehnica detaliata – (minim) listele de cantitati 

5. Graficul de executie a lucrarilor. 

6. Alte documente relevante (daca este cazul)  

 

Vă stăm la dispoziție pentru orice nelămuriri în legătură cu oferta transmisă.  

 

Cu stimă, 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnatura autorizată și ștampilă) 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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OPERATORUL ECONOMIC       Formularul nr. 2   

(denumire / nume ) 
 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 13, 14 si  15 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 66 / 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea 

neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau a 

fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
 
 
 

Subsemnatul (a) ..........................................., in calitate de …………………………..al 

ofertantului …………………, referitor la procedura  competitiva in vederea atribuirii contractului de 

achizitie lucrari in cadrul proiectului cu titlul „Cresterea competitivitatii societatii MULTICO 

SRL prin construire hala depozitare/productie P inalt, corp cladire S+P+1E, cabina poarta, 

platforme/accese incinta, rezervor apa incendiu si imprejmuire proprietate” cod SMIS 136759, 

declar pe  propria  raspundere,  sub  sanctiunea  falsului in declaratii,  asa cum este  acesta prevazut 

la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu 

ma incadrez in ipotezele descrise la art. 13, 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 

privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor 

europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 14, Hala J8, Inc.32/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Subsemnatul(a), ........................, declar ca voi informa imediat MULTICO SRL daca vor interveni 

modificari in prezenta declaratie. 

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

MULTICO SRL are dreptul de a solicita, in copul verificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii 

suplimentare. 

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

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

Data completarii: ............................... 
 
............................... 

(numele si functia persoanei autorizate) 
 

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

(semnatura persoanei autorizate) 
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Formularul nr. 3   

 

Nume ofertant    Data 

CUI, RC 

Adresa 

Date de contact 

 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Către MULTICO SRL 

 

În atenția domnului Flaviu Balogh,  

 

Stimate domn, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ..................................... (nume, 

prenume), reprezentant/imputernicit al ................................................ (denumirea operatorului 

economic), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai 

sus mentionata, sa executam lucrarile descrise in Documentatia privind procedura de atribuire a 

contractului de lucrari pentru proiectul „Cresterea competitivitatii societatii MULTICO SRL prin 

construire hala depozitare/productie P inalt, corp cladire S+P+1E, cabina poarta, 

platforme/accese incinta, rezervor apa incendiu si imprejmuire proprietate” cod SMIS 136759 

pentru suma de ......................................... Lei/Euro, (suma in cifre si litere, precum si moneda 

ofertei), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de .......................... Lei/Euro, (suma 

in cifre si in litere, precum si moneda ofertei). 

2. Ne angajam ca, în cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile 

si sa furnizăm bunurile conform graficului de timp atasat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ….. zile. (minim 60 zile) 

Ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte 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 ca nu depunem oferta alternativa. 

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

pe care o puteti primi. 

 

 

Operator economic, ................................ 

(semnatura autorizată și ștampilă) 
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Anexa 1 la Formular nr. 3 

   Operator economic/ofertant 

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

       (denumirea/numele) 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

Capitol 
Deviz 

General 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare in lei 
fara TVA 

Valoare 
Ofertata in 
lei fara TVA 

1.2. 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 
initiala 

29.000,00 
 

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 757.118,00  

 Constructii si instalatiile aferente acestora   

 UTILITATI IN INCINTA 323.513,00  

 DRUMURI SI PLATFORME INCINTA 400.560,00  

 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale   

 UTILITATI IN INCINTA 33.045,00  

4.1. Construcţii şi instalaţii 7.291.040,05  

 Lucrari   

 OB.01 – HALA 3.660.795,00  

 OB.02 - CORP CLADIRE P+1E 2.360.434,00  

 OB.02 - CORP CLADIRE S (NEELIGIBIL)  1.151.244,00  

 OB.03 - REZERVOR APA INCENDIU 18.724,00  

 OB.07 - IMPREJMUIRE SI ACCESE 61.047,00  

 Montaj   

 Montaj echipamente OB.01 - HALA  18.440,56  

 Montaj echipamente OB.02 - CORP CLADIRE P+1E 8.900,49  

 Montaj echipamente OB.02 - CORP CLADIRE S (NEELIGIBIL) 2.834  

 Montaj echipamente OB.03 - Rezervor apa incendiu 8.621  

4.2.1. 
Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 
echipamente informatice, birotică 

2.047.840,00 
 

 ECHIPAMENT UTILITATI IN INCINTA - Post de transformare 211.500,00  

 ECHIPAMENT UTILITATI IN INCINTA - Grup pompare ape pluviale  89.000,00  

 ECHIPAMENT HALA - Statie de dedurizare apa 5.000,00  

 
ECHIPAMENT HALA - Sistem de incalzire (aeroterme + 

destratificatoare) 
38.159,00  

 
ECHIPAMENT HALA - Centrala termica (cazan+pompe+vase 

expansiune+boiler) 
71.098,00  

 
ECHIPAMENT HALA - Centrala termica (cazan+pompe+vase 

expansiune) 
63.554,00  

 ECHIPAMENT HALA - Grup pompare 349.462,00  

 ECHIPAMENT CORP - Ascensor electric fara camera de masini 100.369,00  

 ECHIPAMENT HALA - Sistem de rafturi 420.485,00  

 ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer - subsol (NEELIGIBIL) 94.380,00  

 ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer - parter 65.532,00  

 ECHIPAMENT CORP - Centrala tratare aer - etaj 58.195,00  

 ECHIPAMENT CORP - Sistem incalzire/racire - parter+etaj 195.962,00  
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 ECHIPAMENT CORP - Unitate climatizare server - parter+etaj 9.621,00  

 ECHIPAMENT REZERVOR - Rezervor apa incendiu 275.523,00  

4.2.2. 
Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de 
energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative 
de energie 

86.600,00 
 

 ECHIPAMENT HALA - Sistem solar preparare A.C.M. 37.600,00  

 ECHIPAMENT HALA - Sistem iluminat LED 49.000,00  

5.1. Organizare de santier 40.687,29  

 Organizare de santier 40.687,29  

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 51.600,00  

 Cheltuieli diverse și neprevăzute 51.600,00  
 Total 10.303.885,34  

 

 
 

Data :        Operator economic 

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

                                                                                                  (semnatura autorizata) 
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Anexa 2 la Formular nr. 3 

 

Anexa la oferta  

cu termene si conditii contractuale agreate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :        Operator economic 

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

                                                                                         (semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termene si conditii contractuale agreate Valoare propusa pentru 

contractul de lucrari 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractanti (% din preţul total ofertat)  

 

2 Perioada de garanţie a lucrarilor executate  

(luni calendaristice)  

 

3 Perioada de mobilizare  

(numărul de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii 

execuţiei)  

 

4 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi 

la termenul final de execuţie (% din valoarea care 

trebuia să fie realizată / fiecare zi de intarziere)  

 

5 Limita maximă a penalizărilor  

(% din preţul total ofertat)  

 

6 Perioada maxima de interventie pentru remedierea a 

defectelor (zile calendaristice)  
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Anexa 3 la Formular nr. 3 

 

Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 

subcontractanţi şi specializarea acestora 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului), 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 

înţeleg că autoritatea contractantă 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. 

 

Nr. 

crt.  

Denumire subcontractant 

(inclusiv CUI si  nr. Reg. 

Com.) 

Partea/partile din contract ce 

urmeaza a fi subcontractate 

Semnatura 

subcontractant 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :        Operator economic 

                                                                                          ................... 
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                                                                                         (semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 4 

Nume ofertant Data 

CUI, RC 

Adresa 

Date de contact 

 

Fișa tehnică bunuri 

 

Prin prezenta certificăm, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, faptul că oferta noastră îndeplinește din punct de vedere 

tehnic toate cerințele tehnice obligatorii precizate în Documentatia privind procedura de atribuire a 

contractului de lucrari. 

 

În acest sens, vă furnizăm următoarele date din oferta noastră, prezentate articol cu articol în 

corespondență cu cerințele tehnice. 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Post de transformare 1 buc 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

• post trafo in anvelopa 20/0,4 kV  

• trafo 250 kVA  

• masura pe medie tensiune  

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Grup pompare ape pluviale 1 ansambu 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

Statie sau grup pompare ape pluviale compus din:  

• Separator hidrocarburi din beton, decantor 

de namol de min 3000l, debit minim 30 l/s 
 

• Grup de pompare apa uzata, Q=4 l/s, H=8 

mCA, alim 400V/50Hz, P=1,3 kW, tablou 

de automatizare, senzor de nivel, conducte 

de legatura, vane, clapete de sens, tija de 

ghidaj, lant. 

 

Termenul de garanție oferit:  



26 
 

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Statie de dedurizare apa 1 buc 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

• Prevazuta cu racord pentru conducta de 

alimentare cu apa rece. 
 

• Dedurizare cu rasini  

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Sistem de incalzire (aeroterme + destratificatoare) 1 ansambul 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

Sistem de incalzire compus din:  

• Aeroterma de perete (7 buc) cu agent termic 

apa calda, prevazuta cu robinet de izolare, 

robinet de golire, aerisitor automat, sistem 

de prindere de elementele structurii 

metalice, termostat, L=3950 mc/h, 900 

rot/min, Ljet=20 m, Pinc 55/45°C=17 kW 

 

• Destratificator aer (5 buc) pentru diminuarea 

gradientului termic, montat orizontal la 

H=8.0 m, debit 8500 mc/h, prevazut cu 

termostat automat de pornire si 

comuntatorul on/off la nivelul zonei de 

lucru, putere electrica 330 W 

 

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Centrala termica (cazan+pompe+vase expansiune+boiler) 1 ansamblu  

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

Centrala termica 1 compus din:  

• 1 Cazan incalzire pe gaz in condensatie cu 

tiraj fortat, Putere utila 150 kW, pres. max 4 

bar, automatizare de cascada 

 

• 4 pompe de circulatie  

• 2 Vase de expansiune inchis Pmax 6 bar, V 

100 l 
 

• 1 Boiler bivalent pentru preparare ACM cu 

2 serpentine de agent termic V=800 l 
 

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 
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Centrala termica (cazan+pompe+vase expansiune) 1 ansamblu  

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

Centrala termica 2 compus din:  

• 1 Cazan incalzire pe gaz in condensatie cu 

tiraj fortat, Putere utila 150 kW, pres. max 4 

bar, automatizare de cascada 

 

• 4 pompe de circulatie  

• 1 Vas de expansiune inchis Pmax 6 bar, V 

100 
 

Termenul de garanție oferit:  

 

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Statiei/Grupului de pompare 1 buc 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

Statia/grupul de pompare este format din:  

• 1 buc Grup de pompare format din 2 pompe 

electrice, una principala q= 15 l/s si o pompa 

pilot q=1 l/s. 

 

• 1 buc Grup de pompare format din 3 pompe, 

una principala electrica q= 4.2 l/s, una de 

rezerva de tip motopompa si o pompa pilot 

q=1 l/s. 

 

• 1 buc Grup de pompare sprinklere format 

din 3 pompe, 1 principala electrica q= 95 l/s, 

o pompa de rezerva tip motopompa cu 

aceleasi caracteristici, si o pompa pilot, q= 7 

l/s, conform SR EN 12845. 

 

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Ascensor electric fara camera de masini 1 buc 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

• minim 600 kg / 8 pers / 2 statii / inox  

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Sistem de rafturi 1 ans 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

• Minim 150 Cadre ( S250 ) e=20mm  

• Minim 300 Picioare personalizate (S235) cu 

găuri pentru ancore chimice 
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• Minim 600 Placi personalizată cu 2 găuri 

pentru ancore chimice; 1 mm gros 
 

• Minim 40 Buffer  

• Minim 100 Protecții verticale  

• Minim 130 Distanțiere rand  

• Minim 1300 Grinzi longitudinale cu pini de 

siguranță 
 

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Centrala tratare aer - subsol (NEELIGIBIL) 1 buc 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

• Flux de aer mc/h 6000-8300, Alimentare 

3x380 V, Frecventa motor 50 Hz, putere 

2825 W, 4,3A 

 

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Centrala tratare aer – parter  1 buc 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

• Flux de aer mc/h 3100-4500, Alimentare 

3x380 V, Frecventa motor 50 Hz, putere 

1700 W, 2,6A 

 

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Centrala tratare aer – etaj 1 buc 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

• Flux de aer mc/h 2200-3400, Alimentare 

3x380 V, Frecventa motor 50 Hz, putere 

1000 W, 1,7A 

 

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Sistem incalzire/racire - parter+etaj 1 ans 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

Sistemul de incalzire/racire pentru parter si etaj 

este compus din: 
 

• 1 buc Chiller cu modul hidraulic inclus, 

Pracire=123 kW, Hdisp=8 mCA, COP 3.31 
 

• 14 buc Ventiloconvectoare necarcasate, cu 4 

tevi, Qr=4.8/4.3/3.9 kW, racorduri flexibile, 
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termostat, robineti de izolare 

• 9 buc Ventiloconvectoare necarcasate, cu 4 

tevi, Qr=3.5/2.2/2.6 kW, Qi(55°)=3.62 kW, 

racorduri flexibile, termostat, robineti de 

izolare 

 

• 1 buc Ventiloconvector necarcasat, cu 4 tevi, 

Qr=2.2/1.7/1.4 kW, Qi(55°)=1.68 kW, 

racorduri flexibile, termostat, robineti de 

izolare 

 

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Unitate climatizare server - parter+etaj  1 buc 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

• 1 bic Unitate interioara/exterioara de 

climatizare camera server Qrmax=4.8 kW, 

cu functionare in regim de  racire pana la 

Text=-15°C 

 

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Rezervor apa incendiu 1 buc 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

• 1 buc Rezervor de apa de incendiu V 

util=510 mc, metalic suprateran, cu 

racordurile conform proiect. 

 

Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

Sistem solar preparare A.C.M. – 1 ansamblu 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

• Minim 4 buc Panouri solare cu 12 tuburi 

vidate pentru preparare ACM 
 

• 1 buc Vana termostatica cu 3 cai 3/4" pentru 

sisteme solare 
 

• 1 buc Vas de expansiune pentru sisteme 

solare V=40 l 
 

• 1 buc Statie completa de automatizare 

pentru sisteme solare 
 

• 1 buc Supapa de siguranta temperatura - 

presine 3/4"pmax=6 bar 
 

• 1 buc Aerisitor automat pentru sisteme 

solare 3/8" 
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Termenul de garanție oferit:  

 

Caracteristici cerute Caracteristici ofertate 

23. Sistem de iluminat cu LED 1 ansamblu 

Caracteristici tehnice minime obligatorii:  

• Corpuri de iluminat cu lampi led montaj 

aparent intre 12.6W - 1317 lm si 53W - 

8702 lm 

 

• Corp de iluminat cu lampi led (tip panou), 

montaj aparent 25W - 3343 lm 
 

• Corp de iluminat cu lampi led montaj 

suspendat 92W - 13886 lm 
 

• Corp de iluminat cu lampi led montaj 

suspendat 92W - 13886 lm, echipat cu 

aparataj pentru iluminat de siguranta cu 

acumulatori 

 

• Corp de iluminat stradal cu lampi led montaj 

aparent 80W - 10968 lm 
 

• Corp pentru iluminat de siguranţă 

permanent, cu lămpi led și acumulator (tip 

luminobloc, timp de funcționare min.1 ora), 

cu pictogramă verde pt. "cale și acces de 

evacuare", montaj aparent 

 

• Corp pentru iluminat de siguranţă 

permanent, de exterior, cu lămpi led și 

acumulator (tip luminobloc, timp de 

funcționare min.1 ora), fara pictogramă, 

montaj aparent  

 

• Corp pentru iluminat de siguranţă 

permanent, tip luminobloc, cu lămpi led și 

acumulator (timp de funcționare min.1 ora), 

cu pictogramă rosie pt. "hidrant interior de 

incendiu", montaj aparent  

 

• Aplică de perete pentru exterior (IP54) cu 

lampi led și senzor mișcare, montaj aparent 
 

Termenul de garanție oferit:  

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, ................................ 

(semnatura autorizată și ștampilă) 
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