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I – INFORMATII GENERALE
1.1 Informații generale privind beneficiarul:
Beneficiarul Societatea VITISIM COTESTI SRL,
Cod unic de inregistrare RO 16585726
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului Vrancea J39/501/2004
Sediul in Budesti, com. Cotesti, jud. Vrancea
Telefon: 0337/100.444, e-mail: office@cramapandora.ro, Persoana de contact Simiz Dorel Boris Administrator
Beneficiar al Programului de investitii: „CONSTRUIRE HALA P+1 CU DESTINATIA DE
PRODUCTIE/VINIFICATIE SI ANEXE, REABILITARE BECI EXISTENT”, finantat prin
Programului national de sprijin in sectorul vitivinicol 2019-2023
1.2 Obiectul ofertei:
ACHIZITIE MOBILIER DE LABORATOR SI ECHIPAMENTE, pentru proiectul aferent
“Programului de investitii: „CONSTRUIRE HALA P+1 CU DESTINATIA DE
PRODUCTIE/VINIFICATIE SI ANEXE, REABILITARE BECI EXISTENT” .
ACTIUNI ELIGIBILE :
OPERATIUNEA 3: Achizitia, inclusiv prin leasing financiar, a instalatiilor sau echipamentelor aferente
productiei, ambalarii, depozitarii, inclusiv receptiei, pentru laboratoarele pentru controlul calitatii, imobilele
cu destinatia de prezentare si vanzare, salile de degustare; IMOBILIZARI CORPORALE
ACTIUNEA 12: Echipament de laborator pentru controlul calității produselor din vin, inclusiv pentru vinul
organic
LOT 1: Mobilier de laborator si echipamente pentru controlul calitatii produselor din vin, inclusiv pentru
vinul organic – însumează o valoare estimată de 147.395,78 LEI (fără TVA).
1.3 Locatia de executare a contractului (livrarea si montarea-instalarea utilajelor si
echipamentelor: DDP, sat Cotesti, com. Cotesti, jud. Vrancea
1.4 Termen de livrare : maxim 8 LUNI de la incheierea contractului.
1.5 Durata contractelor: 12 luni de la semnarea contractului.
1.6 Programul comisiei de evaluare a ofertelor:
- Data, locul și ora-limită de depunere a ofertelor: 29.12.2021, ora 12.00;
- Deschiderea ofertelor: 29.12.2021 ora 14:00;
- Notificarea castigatorului si necastigatorilor: Stabilirea ofertei castigatoare se va face in termen de
maxim 15 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. In aceasta perioada de timp,
comisia de evaluare a ofertelor poate solicita ofertantilor clarificari cu privire la ofertele depuse;
- Comunicarea rezultatului evaluarii catre toti participantii la procedura concurentiala se va face in
cel mult 5 zile calendaristice de la data stabilirii ofertei castigatoare.
- Perioada pentru depunerea si solutionarea contestatiilor: 6 zile calendaristice de la data
comunicarii rezultatului;
- Semnarea contractului la sediul beneficiarului, Societatea VITISIM COTESTI SRL: dupa
expirarea termenului limita pentru solutionarea contestatiilor si dupa avizarea APIA;
- Comisia de evaluare a fost stabilita cu urmatoarea componenta, conform deciziei de numire a
comisiei nr.222/08.04.2021
Reprezentantul legal al Societatii Vitisim Cotesti este: dl. Simiz Dorel Boris
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor sunt:
- Cherciu Lenuta
- Manoliu Florin
- Tataru Dan
II. CRITERII DE CALIFICARE
2.1. Situatia ofertantului
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- nu este in procedura de reorganizare judiciara, de lichidare judiciara sau administrativa, ori faliment
sau activitatea comerciala ii este suspendata in conditiile legii la data depunerii /deschiderii ofertei; sau
este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau
activitatile ii sunt suspendate in conditiile legii la data depunerii sau deschiderii ofertei;
- nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute mai sus;
- nu are inscrise mentiuni negative la Oficiul Registrului Comertului cu privire la starea societatii sau a
administratorilor ei;
- nu se afla in conflict de interese, beneficiarilor privati aplicandu-li-se prevederile art 14 si art 15 din
OUG nr. 66/2011 privind prevenirea , constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 8 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor OUG 66/2011, aprobate prin HG 875/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
2.2. Capacitatea ofertantului de exercitare a activitatii profesionale
- este legal constituit si functioneaza legal inclusiv din punctul de vedere al legislatiei specifice
- are experienta in domeniul ce face obiectul prezentei achizitii;
2.3. Capacitatea economica si financiara a ofertantului
- inregistreaza o valoare medie a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, rezultata exclusiv din activitati de
vanzare echipamente si mobilier pentru laborator, de minimum valoarea achizitiei, respectiv : LOT 1 –
147.395,78 (fara TVA).
2.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
- Face dovada experientei similare in domeniu (ultimii 3 ani)
2.5. Cerinte privind prezentarea de declaratii privind certificatele de calitate/declaratii de
conformitate pentru bunuri
Ofertele trebuie sa fie insotite, in mod obligatoriu, de o declaratie pe propria raspundere a ofertantului
ca bunurile vor fi livrate insotite de certificate de calitate / declaratie de conformitate / declaratie de
performanta. In caz contrar oferta este declarata neconforma;
III. DOCUMENTE DE CALIFICARE
3.1. Documente privind situatia Ofertantului
3.1.1 Certificat constatator emis de ONRC cu cel mult 6 luni inainte de prezentarea ofertei
3.2.2 Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in nici una dintre situatiile din art 14 din OUG
66/2011
Situatiile de conflict de interese in cazul selectiei de oferte sunt:
I.

II.

Conflictul de interese intre beneficiarul privat /comisiile de evaluare si ofertanti exista daca:
Actionariatul beneficiarului privat (pana la proprietarii finali) cu exceptia actionarilor/asociatilor
tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor,
reprezentantii legali ai acestuia, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului privat
(administratori, membri in consilii de administratie etc) si membrii comisiilor de evaluare:
detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
fac parte din structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de
administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
sunt in relatie de rudenie pana la gradul II sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus;
Conflictul de interese intre ofertanti:
Daca actionariatul ofertantilor (pana la proprietarii finali) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip
lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor,
reprezentantii legali, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului privat (consilii de
administratie etc):
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-

detin pachetul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi achizitie (conform.
OUG 66/2011);
fac parte din structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de
administratie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;
sunt in relatie de rudenie pana la gradul II sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus;

3.2. Documente privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
3.2.1 - Certificat constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata ( documente
echivalente pentru ofertantii externi), avind vechimea mai mica de 6 luni, din care sa reiasa urmatoarele:
3.2.2 - Domeniul de activitate principal sau secundar inscris in certificatul constatatopr emis de
ONRC va raspunde cererii de oferte, respectiv se va demonstra existenta urmatoarelor coduri CAEN
autorizate:
4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
sau
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
3.2.3- Certificat de inregistrare a societatii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera
de Comert si Industrie teritoriala (in copie conforma cu originalul);
3.2.4. Declaratie pe proprie raspundere, in original, privind lista principalelor contracte de
furnizare sau facturi de produse , cu caracter similar, in ultimii 3 ani;
3.3. Documente privind capacitatea economica si financiara
3.3.1 Declaratie pe propria raspundere privind capacitatea economica si financiara, respectiv
prezentarea cifrei de afaceri medii pe ultimii 3 ani rezultata exclusiv din activitati supuse procedurii
concurentiale de achizitii (furnizare echipamente) – in original
3.4 Documente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala
3.4.1 Lista cu clientii, anul incheierii contractului si obiectul contractului de furnizare pentru
contractelor derulate in ultimii 3 ani – in original;
3.5. Documente privind prezentarea de certificate de calitate/ declaratiile de conformitate
pentru bunuri
3.5.1 Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca bunurile vor fi livrate insotite de certificate de
calitate / declaratie de conformitate / declaratie de performanta
IV. SPECIFICATII PRIVIND GARANTIILE
4.1 Garantii minim 12 luni.
V. OFERTA
Ofertantul este obligat sa respecte continutul minim al ofertei precum si formularele atasate, asa cum
sunt acestea prezentate in cele ce urmeaza. In cazul in care unul sau mai multe formulare lipsesc sau
prezinta omisiuni fata de continutul minim, oferta va fi declarata neconforma.
5.1 Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la
procedură:
Oferta se prezinta pe suport de hartie, trebuie sa fie datata, semnata, inregistrata la ofertant si sa contina
pretul pentru bunurile supuse selectiei de oferte, si suma per total. Pretul trebuie sa fie defalcat astfel
incat sa permita incadrarea facila in categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile (TVA), cu indicarea
operatiunilor si actiunilor din care fac parte.
Redactarea ofertei se va face in limba romana sau traducere autorizata in limba romana/ traducere
realizata de ofertant cu mentiunea “Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii” dupa care
se va mentiona numele si prenumele in clar al reprezentantului imputernicit care va semna;
Ofertantul va suporta toate costurile legate de elaborarea si prezentarea ofertei sale, precum si a
documentelor care o insotesc.
Moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este RON si se va preciza distinct valoarea TVA;
Pretul ofertei nu poate fi ajustat;
Ofertele depuse dupa termenul limita mentionat vor fi respinse ca fiind intarziate.
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Ofertele primite vor fi considerate conforme daca acestea corespund din punct de vedere al valorii,
performantelor tehnice si al obiectului acestora cu toate cerintele din documentatia de atribuire. In caz
contrar, va fi declarata neconforma si nu va fi luata in considerare.
5.2. Oferta va fi compusa din documentele de calificare si oferta financiara.
5.3. Oferta financiara
Valoarea totala supusa procedurii concurentiale de achizitii este de 147.395,78 lei, avand
urmatoarea structura:
Nr.
Crt.

Actiuni eligibile

Denumire serviciu/
lucrare/ bun/ echipament
propus

Cantitate
(serviciu/
lucrare/
bun/
echipament
propus)

Pret/UM
(LEI)

Valoare
totala in lei
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OPERATIUNEA 3
Achizitia, inclusiv prin leasing financiar, a instalatiilor sau echipamentelor aferente productiei,
ambalarii, depozitarii, inclusiv receptiei, pentru laboratoarele pentru controlul calitatii, imobilele cu
destinatia de prezentare si vanzare, salile de degustare
Imobilizari corporale
LOT 1 – valoarea estimata 147.395,78 lei (fara TVA)
12.Echipament de laborator pentru controlul calității produselor din vin, inclusiv pentru vinul
organic
12.1. Mobilier, instalații electrice,
instalații sanitare, pavimente, alte
instalații necesare desfășurării
activităților specifice
de laborator

12.2. utilaje, echipamente,
instrumente și materiale
necesare
pentru efectuarea de analize fizicochimice, organoleptice și
microbiologice pentru produse
vitivinicole și pentru
apele
tehnologice și apele uzate.

Mobilier pentru laborator

1 set

20,076.51

20,076,51

PHmetru portabil

1 buc

1,920.69

1,920.69

Unitate distalare cu
accesorii si reactivi

1 buc

11,523.96

11,523.96

Ebuliometru electric cu
accesorii si reactivi

1 buc

12,772.92

12,772.92

Balanta analitica

1 buc

3,554.43

3,554.43

Sistem portabil de
masurare oxigen dizolvat
(Oxigenometru)
Bidistilator complet
automatic

1 buc

4,427.28

4,427.28

1 buc

19,014.18

19,014.18

Turbidimetru

1 buc

7,619.18

7,619.18

Analizor pentru must si vin

1 buc

66,486.63

66,486.63

5.3. 1.Criteriu de atribuire
Criteriul de atribuire utilizat pentru stabilirea ofertei castigatoare este: cel mai bun raport
calitate-pret. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic se stabileste pe baza criteriului
de atribuire si a factorilor de evaluare prevazuti in prezenta documentatie.
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5.4. Oferta financiara, va ramane valabila timp de 90 zile calendaristice de la data elaborarii
ofertelor.
5.5. oferta tehnica – caracteristici tehnice si functionale
Toate caracteristicile tehnice si functionale trebuie sa intruneasca specificatiile minime mentionate in
documentul Specificatii tehnice la procedura de atribuire (Caietul de sarcini).
VI. MODUL DE DEPUNERE SI INREGISTRARE A OFERTELOR
6.1. Ofertantul va prezenta oferta semnata de reprezentantii sai legali in original astfel:
- un plic pe care se va scrie : DOCUMENTE DE CALIFICARE
- un plic pe care se va scrie : OFERTA FINANCIARA si TEHNICA
Documentele prezentate in fiecare plic vor fi numerotate si indosariate conform unui opis.
Cele doua plicuri vor fi introduse intr-un plic exterior.
Pe plicurile interioare se scriu numele si adresa contractantului si denumirea achiziiei, iar pe cel exterior
textul:
Societatea ............... SRL
COMISIA DE EVALUARE OFERTE
- Pentru procedura concurentiala privind achizitionarea – BUNURI CU MONTAJ
Data limita de depunere a ofertelor este ............., ora 12.00;
A NU SE DESCHIDE PINA LA DATA DE ................, ora 14.00
Plicul se va depune la adresa de corespondenta a firmei VITISIM COTESTI SRL din Focsani, str. Cuza
Voda nr.73, jud. Vrancea, cod postal 620034.
VII. DESCHIDEREA OFERTELOR
In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, Comisia de evaluare oferte verifica modul de respectare a
regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc.
Nu se vor deschide si nu se vor evalua ofertele depuse dupa data limita de depunere sau la alt sediu
decat cel mentionat in anuntul de participare, respingerea acestora fiind obligatorie.
Ofertele depuse dupa termenul limita mentionat vor fi respinse ca fiind intarziate
Ofertele primite vor fi considerate conforme daca acestea corespund din punct de vedere al valorii,
performantelor tehnice si al obiectului acestora cu toate cerintele din documentatia de atribuire. Daca
oferta nu este nu respecta cerintele din Documentatie de atribuire (Instructiuni pentru ofertanti),
caietul de sarcini cu specificatii tehnice si anuntul de participare, va fi declarata neconforma si nu va fi
luata in considerare.
VIII. ADJUDECAREA, INFORMAREA
8.1. Comisia de evaluare oferte respinge ofertele necorespunzatoare, respectiv pe cele irelevante in
raport cu obiectul contractului, in urmatoarele conditii:
- atunci cand este depusa de un ofertant care nu indeplineste criteriile de calificare;
- atunci cand nu satisface cerintele minime din caietul de sarcini;
- furnizeaza informatii false in documentele de calificare;
- atunci cand pretul ofertat este mai mare decat valoarea estimata a achizitiei.
8.2. In cazul in care sunt indeplinite criteriile de calificare, cerintele tehnice obligatorii sunt
indeplinite, iar valoarea ofertei se incadreaza in limita supusa procedurii concurentiale de achizitii,
ofertele sunt considerate oferte conforme (admisibile).
Asupra ofertelor declarate conforme (admisibile), Comisia de evaluare oferte aplica criteriul de
atribuire specificat in prezentul Documentatie de atribuire (Instructiuni pentru ofertanti).
8.3. Criteriul de atribuire utilizat pentru stabilirea ofertei castigatoare este: cel mai bun raport
calitate-pret. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic se stabileste pe baza criteriului
de atribuire si a factorilor de evaluare prevazuti in prezenta documentatie.
8.4. Modul de evaluare (punctare) a ofertelor este urmatorul:
Nr.
crt.
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Indicator

Punctajul maxim acordat

1
2
3
4

Pretul ofertei
Perioada de garantie
Termenul de livrare
Instruire gratuita privind utilizarea echipamentelor
- Da
-Nu

60
20
15
5
0

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
1. Preţul ofertei: 60 pct
Punctajul pentru acest criteriu de evaluare a ofertei se calculează conform algoritmului:
− 60 pct. pentru preţul cel mai scăzut (ofertă);
− pentru alt preţ: Pn = (preţ minim / preţ (n)) x 60, unde Pn e punctajul pentru oferta n
Pentru o ofertă ce prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi executat
sau prestat, atunci când preţul ofertat fără TVA reprezintă mai puţin de 80% din valoarea estimată a
contractului, Societatea VITISIM COTESTI SRL va solicita detalii şi informaţii suplimentare.
2. Perioada de garanţie: 20 pct.
Pentru ofertele cu cea mai mare perioadă de garanţie ofertată se acordă 20 de puncte.
Pentru celalalte oferte punctajul se calculează cu formula:
Pn =( perioada de garanţie n / perioada maximă) x 20, unde Pn e punctajul pentru oferta n.
Perioada de garanţie este exprimată în număr de luni calendaristice. Perioada de garanţie minim
acceptată este de 12 luni. Ofertele cu perioadă de garanţie mai mică de 12 luni vor fi respinse. Ofertele
cu perioadă de garanţie peste 60 de luni nu vor fi punctate suplimentar.
3. Termenul de livrare 15 pct.
Pentru ofertele cu cea mai scurta perioada de livrare a bunurilor se acorda 15 puncte. Pentru celelalte
oferte punctajul se calculeaza cu formula:
Pn= (perioada de livrare cea mai scurta / perioada n) x 15, unde Pn este punctajul pentru oferta n.
4. Instruire gratuita privind utilizarea echipamentelor
- Daca furnizorul va oferi gratuit instruire -5 puncte
- Daca furnizorul nu va oferi gratuit instruire- 0 puncte
Punctajul obţinut va fi calculat cu 2 zecimale.
Pentru evaluarea pe baza factorilor prezentaţi mai sus, în ofertă trebuie să se regasească în clar
descrierea, modalitatea si resursele ofertantului prin care raspunde la factorii (criteriile) de evaluare.
În cazul în care în urma evaluării ofertelor, se obţine exact acelaşi punctaj de către 2 sau mai mulţi
ofertanţi, se va solicita o nouă propunere financiară în plic închis, iar contractul va fi atribuit celui cu
oferta financiară cea mai bună.
IX. CONTESTATII
Orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune contestatie
catre beneficiar. Termenul de asteptare in vederea depunerii unor eventuale contestatii este 6 zile
calendaristice, de la data transmiterii notificarilor catre ofertantul castigator si cei necastigatori. In caz
contrar contestatiile nu se vor lua in consideratie. Ofertantul poate depune o singura contestatie. In cazul
primirii unei contestatii beneficiarul privat are obligatia de a numi prin decizie o comisie de solutionare
a contestatiilor, formata obligatoriu din alti alti membrii decat cei care au facut parte din comisia de
evaluare ofere. Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza si solutiona contestatiile in termen de
maxim 6 zile calendaristice de la primirea acesteia, prin intocmirea unui Raport de solutionare a
contestatiilor.
Comisia are dreptul sa solicite clarificari din partea contestatarului, caz in care perioada de solutionare
poate fi prelungita cu perioada in care se primesc clarificarile. Raportul va fi semnat de catre membrii
comisiei si de reprezentantul legal de proiect spre luare la cunostinta, va fi inregistrat si comunicat
contestatarului. Reprezentantul legal nu poate face parte din comisia de solutionare a contestatiilor. In
cazul in care exista contestatii , Raportul de solutionare a contestatiilor va face parte din dosarul de
achizitii. Atat in perioada de asteptare in vederea depunerii contestatiilor, cat si in perioada de solutionare
a acestora, beneficiarul nu poate incheia contractul de achizitie cu ofertantul castigator. In caz contrar
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contractul devine nul. In cazul in care contestatarul nu este multumit nici de rezultatul Raportului de
solutionare a contestatiilor, acesta se poate adresa justitiei, in conditiile legii contenciosuluiadministrativ, in aceasta situatie beneficiarul nu poate incheia contractul de achizitie cu ofertantul
castigator.
X. FORMULARE
Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea prezentului contract de achiziţie
publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni,
completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.
- Scrisoare de înaintare (Formularul 1);
- Formular de oferta (Formularul 2);
- Centralizatorul de preturi (Formularul 3)
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 14 si 15 din O.U.G. nr. 66/2011
(Formularul 4)
- Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – declaratie de conformitate (Formularul 5)
- Declaraţie pe propria răspundere a situatiei economice si financiare pentru ultimii 3 ani de funcţionare
(Formularul 6);
- Declaraţie privind lista principalelor contracte de furnizare / facturi cu caracter similar în ultimii 3 ani
(Formularul 7)
- Declaratie privind certificatele de calitate / declaratile de conformitate pentru bunuri (Formularul 8)
- Oferta tehnică (modelul furnizorului)
Mijloace de comunicare:
- pentru solicitare clarificari si contestatii: email office@cramapandora.ro, la adresa de corespondenta
a firmei VITISIM COTESTI SRL din Focsani, str. Cuza Voda nr.73, jud. Vrancea;
- pentru transmitere comunicari: email office@cramapandora.ro, la adresa de corespondenta a firmei
VITISIM COTESTI SRL din Focsani, str. Cuza Voda nr.73, jud. Vrancea
- posta/ curier sau inmanare persoanala a ofertelor, email office@cramapandora.ro, la adresa de
corespondenta a firmei VITISIM COTESTI SRL din Focsani, str. Cuza Voda nr.73, jud. Vrancea
Pentru cei interesati, caietul de sarcini cu specificatii tehnice, documentatia de atribuire
(instructiunile pentru ofertanti), informatii suplimentare se solicita la adresa de email:
office@cramapandora.ro sau la adresa de corespondenta a firmei, din Focsani, str. Cuza Voda, nr. 73,
jud. Vrancea, Cod Postal 620034.
Societatea Vitisim Cotesti S.R.L.
Reprezentant legal,
Simiz Dorel Boris
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