DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI
pentru achiziţia de servicii proiectare și inginerie - sistem de recirculare apă

Achizitor (beneficiar POPAM 2014-2020)

CONTACTOARE SA

Titlul proiectului POPAM 2014-2020

CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE
PRODUCȚIE A PĂSTRAVULUI
ȘI REDUCEREA
CONSUMULUI DE APĂ PRIN
REALIZAREA UNUI SISTEM
DE RECIRCULARE

Număr proiect POPAM 2014-2020

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: CONTACTOARE S.A.
Adresă:
Strada:
Număr:
Cod poştal:
Localitate:
Ţara:
Mesteacănului 10
120024
BUZĂU
Romania
Persoană de contact:
Telefon:
Ţucă Adrian
0238 710 933; mobil: 0755 012 239
E-mail:
Fax:
office@contactoare.ro
0238 710 632
Adresă de internet:
www.contactoare.ro
1.2.

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora):
Data: 30/08/2016 Ora: 1200
b) Adresa unde se primesc ofertele:

Mun. Buzău, str. Mesteacănului nr.10, jud. Buzău, Telefon: 0238 – 710 933; Mobil:
0755 – 012 239; E-mail: office@contactoare.ro, Fax: 0238-710632
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în
documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi
evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: Achiziţia de servicii proiectare și inginerie
2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate:
Achiziţia de servicii proiectare și inginerie sistem de recirculare apă (RAS)
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
a) lucrări □
b) produse □
c) servicii 
Principala locaţie a lucrării: Principalul loc de livrare:
Principalul loc de prestare:
………………………….
………………………….
Punct de lucru Contactoare
S.A., Plopiș, județul Sălaj
2.1.4. Durata contractului de achiziţie - contractul are valabilitate începând de la data
încheierii si semnării de către părţile contractante şi până la data depunerii şi acceptării
ultimei cereri de plată, în conformitate cu durata de realizare şi implementare a
proiectului prevăzut în contractul de finanţare ce urmează să fie încheiat cu Autoritatea
de Management POPAM, dacă proiectul va fi selectat la finanţare.
3. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
3.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
Solicitat □
Nesolicitat 
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din ordonanţă
Solicitat □
Nesolicitat 
Declaraţii privind Conflictul de
Cerinţă obligatorie: cf. art. 15 din OUG 66/2011formularul nr.3;
Interese
Situaţia de Conflict de interese - asa cum este definit
in OUG 66/2011 art.15
3.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Cerinţă obligatorie:
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerţului/ autorizaţie de funcţionare / altele
echivalente inclusiv anexele
- copie a certificatului de înregistrare emis de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului*
Atenţie! Ofertantul trebuie să facă dovada că are
codul CAEN asociat obiectului contractului
- pentru persoane fizice autorizaţie de funcţionare /
altele echivalente pentru a dovedi apartenenţa la
categoria profesională impusă de îndeplinirea
contractului.
*Notă: Persoanele Juridice vor atasa la documentaţia
de participare Certificat constator emis de ORC în
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Persoane juridice /fizice străine

cond. L26/90; altele echivalent ptr. participantii străini.
Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din
punct de vedere profesional

3.3) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia
economico-financiară
Solicitat □
Nesolicitat 
3.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea
tehnică
Solicitat □
Nesolicitat 
Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat 
Nesolicitat □

4. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □
5. PREZENTAREA OFERTEI
5.1
5.2

5.3
5.4

Limba de redactare a
ofertei
Moneda în care este
exprimat preţul
contractului
Perioada minimă de
valabilitate a ofertei
Modul de prezentare a
ofertei (tehnic şi
financiar)

Limba română/Limba engleza
Lei / Euro
Până la: 60 de zile
Precizări:
Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar):
Conform modelelor similare ale furnizorului, în plic
sigilat, listată pe hartie într-un exemplar original.
Nu se admit oferte alternative.
Admisibilitatea ofertelor:
Daca sunt compatibile din punct de vedere al
performanțelor și parametrilor tehnici din caietul de
sarcini (condiții minimale) și se încadrează în
valoarea supusă licitației.
În evaluarea ofertelor, beneficiarul poate solicita
clarificări ofertanţilor.
Neîndeplinirea unui criteriu/cerinţe minime din
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documentaţia de atribuire conduce la respingerea
ofertei, deoarece beneficiarul trebuie să aleagă acea
ofertă care permite cel mai bine realizarea
obiectivelor proiectului.
Ofertele se depun la Adresa:
Mun. Buzău, str. Mesteacănului nr.10, jud. Buzău
Persoană de contact: Ţucă Adrian
Telefon: 0755 – 012 239; 0238 – 710 933
E-mail: office@contactoare.ro, Fax: 0238 – 710 632
Termenul limită de depunere a ofertelor
Data: 30/08/2016 Ora: 1200
Ora şedinţei de deschidere a ofertelor
Data: 31/08/2016 Ora: 1400
In situația în care se utilizează formatul electronic
de transmitere a ofertei, beneficiarul iși rezervă
dreptul de a solicita oferta însoțită de
documentele solicitate în documentația pentru
ofertanți în original. Aceasta trebuie depusă în
maxim 3 zile din momentul solicitării.
Ofertanții pot participa la ședința de deschidere a
ofertelor personal sau prin persoane care vor fi
împuternicite în acest sens. Se pot depune observații
scrise, acestea urmând sa fie analizate de comisia
de selecție.
Modalitatea de plată:
- 10% la lansarea comenzii/semnarea contractului
- 20% după alegerea soluției optime, în baza preproiectului realizat de proiectant
- 37% la predarea proiectului final
- 33% după semnarea Contractului de finanțare cu
AM POPAM, eșalonat, pe parcursul fazelor de
implementare și punere în funcțiune
Valoarea estimată fără TVA (după caz):
Servicii de proiectare – 35.000 Euro
Surse de finanţare:
Servicii de proiectare – 35.000 euro
FEP - 17.500 Euro (50% )
Proprii - 17.500 Euro ( 50%)

5.5

Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

Precizări:
Retractarea sau retragerea ofertei poate avea loc în
mod liber şi necenzurat oricând până la momentul
ajungerii la destinatar sau cel târziu concomitent cu
acest moment.
Dacă oferta este irevocabilă datorită existenţei unui
termen explicit sau implicit de acceptare a ofertei,
atunci după momentul ajungerii ofertei la destinatar,
declaraţia de revocare nu mai produce nici un efect.
Dacă oferta este irevocabilă ca urmare a existenţei
termenului rezonabil, ea poate fi revocată în mod
liber până la momentul ajungerii acceptării la
ofertant.
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5.6

5.7

5.8

Informaţii referitoare la
termenele pentru
livrarea bunurilor /
prestarea serviciilor /
execuţia lucrărilor
Modalităţi de contestare
a deciziei achizitorului
de atribuire a
contractului de achiziţie
şi de soluţionare a
contestaţiei

Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv
condiţiile de actualizare
/ modificare a preţului
contractului de achiziţie

Data şi ora limită de depunere a ofertelor este:
30/08/2016 Ora: 1200
Oferta/ofertele ajunse după această oră sunt
declarate întârziate şi prin urmare respinse.
De asemenea, ofertele depuse la o altă adresă
decât:
Mun. Buzău, bd. Mesteacănului nr.10, jud. Buzău
Persoană de contact: Ţucă Adrian
Telefon: 0755-012239; 0238-710933
E-mail: office@contactoare.ro,Fax: 0238-710632
Sunt respinse.
Precizări:
Livrarea serviciilor ce fac obiectul contractului se va
face in maxim 30 de zile de la plata avansului și
lansarea comenzii.
Precizări:
Contestaţiile se depun în termen de 6 zile de la
notificare. In caz contrar contestaţiile nu vor fi luate in
considerare.
Soluționarea contestațiilor se face în termen de
maxim 10 zile de la primire. Comisia are dreptul de a
solicita clarificări din partea contestatarului, caz în
care perioada de soluționare poate fi prelungită cu
perioada în care se primesc clarificările.
În cazul în care contestatarul nu este mulțumit de
rezultatul Raportului de soluționare a contestației, se
poate
adresa
instanței
în
condiţiile
legii
contenciosului – administrativ. În acest caz,
Achizitorul
va
avea
dreptul
să
încheie
contractul/contractele cu ofertantul câștigător.
Precizări:
Pentru eventualele modificări ale contractului iniţial
se vor întocmi acte adiţionale.
Predarea primirea serviciilor se va face în baza unui
proces verbal de predare primire servicii și va fi
însoțit de deviz justificativ ptr. numărul de ore
prestate, corelat cu nr. de persoane și valoarea
contractului pe etape de execuție.
Proiectantul va avea o asigurare de risc profesional,
care să acopere valoarea totală a investiției, care va
reprezenta anexă la contractul de proiectare.
Durata contractului – contractul are valabilitate
începând de la data încheierii si semnării de către
părţile contractante şi până la data depunerii şi
acceptării ultimei cereri de plată, în conformitate cu
durata de realizare şi implementare a proiectului
prevăzut în contractul de finanţare ce urmează sa fie
încheiat cu AM POPAM, dacă proiectul va fi selectat
la finanţare.
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6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE)
Obiectul contractului îl constituie achiziţia de servicii de proiectare și inginerie sistem de
recirculare apă (RAS) pentru ferma piscicolă Contactoare SA, punct de lucru Plopiş, Jud/Sălaj,
România.

A. Caracteristici tehnice care trebuie atinse de sistemul proiectat:
1. Capacitatea de producție care trebuie atinsă prin punerea în funcțiune a
sistemului de recirculare apă:


minim 6.000.000 buc/an (180 tone/an) puiet păstrăv de 30 grame –
însemnând 675 tone în echivalent crap

B. Alte cerințe contractuale
1. Oferta de proiectare trebuie să includă deplasările la faţa locului pentru
evaluarea sistemului existent şi asistenţa la implementarea proiectului în cazul în
care societatea va obţine finanţarea proiectului din fonduri POPAM în urma
întocmirii şi depunerii unei cereri de finanţare (min. 16 zile deplasare/om).
2. Participantul la licitaţie trebuie sa-şi demonstreze experienţa relevantă în
domeniul proiectării şi implementării Sistemelor de Recirculare a apei pentru
Acvacultură (RAS)
3. Elemente minime pe care va trebui să le conțină proiectul:
- calcule economico-financiare privind indicatorii de eficienţă a investiţiei
(CAPEX, OPEX, recuperarea investiției);
- Calculul încărcăturii organice, a parametrilor calitativi ai apei și dimensionarea
elementelor de filtrare;
- Planuri complete cu detalii de execuție (arhitectură, instalații, hidraulice,
echipamente etc.);
- Plan de producție;
- Calculul consumurilor de apă, electricitate, oxigen;
- Calculul necesarului de personal;
- Tratarea apelor reziduale, studiu de impact asupra mediului.
4. Proiectul va trebui să respecte reglementările europene de calitate a investiţiei,
de protecţie a mediului, de exploatare în siguranţă a echipamentelor, de
proiectare şi execuţie lucrări de investiţii în domeniul specific, de protecţia muncii,
de prevenire incendii, etc., prezenta înşiruire nefiind limitativă.
5. Prin proiect vor fi recomandați un număr minimal de producători de utilaje, care
prin parametrii tehnologici să asigure capacitatea proiectată.

Reprezentant legal,
Ţucă Adrian
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Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese aşa cum sunt
descrise în art. 15 din OUG nr. 66/2011
Subsemnatul(a)..................................................................., în calitate de ofertant la procedura de
cerere de ofertă pentru achiziţia de ..........................................................................., la data de
...................., organizată de ............................................................., declar pe proprie răspundere că:
-

nu am nici un fel de legătură cu structurile acţionariatului beneficiarului;

-

nu deţin acţiuni la o altă societate participantă la acelaşi tip de achiziţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
…………………
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)
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