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”GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU”  
proiect  nr RUE M2-8265 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru” 
instituită prin OUG nr 130/2020. 

 

Nr. 15 / 16.04.2021 

 

 

 

ANUNȚ 

 

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE - INSTRUMENTE ȘI DISPOZITIVE DENTARE ȘI DE 

SUBSPECIALITATE 

 

în cadrul proiectului 

 

”GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU” Contract de finantare RUE M2-8265 înscris în cadrul 
Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020 

 

BENEFICIAR PRIVAT 

 

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE: 

 

Sectiunea I: Informații generale 

 

Sectiunea II: Specificații tehnice 

 

Sectiunea III: Prezentarea procedurii  
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  SECTIUNEA I  Informații generale 

 

1) DATE DE IDENTIFICARE  

 

  Denumire: NEW DENT SRL   

Cod unic de inregistrare: 17162392, atribut fiscal RO17162392 

Sediul social: Municipiul Suceava, Str. Solidarității, nr. 25 A, județul Suceava 

Adresa implementare proiect: Municipiul Suceava, Str. Solidarității, nr. 25 A, județul Suceava 

Adresa depunerii ofertelor: Municipiul Suceava, Str. Solidarității, nr. 25 A, județul Suceava 

 

Persoana de contact: AXÎNTI PAUL 

 Telefon persoana contact: 0743094091 

Fax: 0330881032  

 

E-mail: new.dent@yahoo.com 

 

Adresa poștala a Beneficiarului: Municipiul Suceava, Str. Solidarității, nr. 25 A, județul Suceava, cod 

postal 720019 

Modalitate de comunicare: email, poștă, fax, telefon. 

 

Principala activitate a beneficiarului: CAEN 3250 - Producția de dispozitive, aparate și instrumente 

medicale stomatologice  

 

2) TIPUL CONTRACTULUI  

 

Contract de furnizare. 

 

3) DENUMIREA CONTRACTULUI 

 

Contract de furnizare echipamente - Instrumente și dispozitive dentare și de subspecialitate, în cadrul 

proiectului cu finanțare publică ”GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU” Contract de finantare 

RUE M2-8265 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020 

4) OBIECTUL CONTRACTULUI 

Livrare de echipamente 

5) VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI 

Valoare estimată maxim 435.058,05   lei, cu TVA.  

Contractul se va incheia cu pret ferm și nu va putea fi modificat ulterior. 
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6) PROCEDURA DE ACHIZIȚIE APLICABILĂ 

Procedura se va desfasura prin selectia de oferte.Vor fi alese ofertele care indeplinesc in totalitate 
cerintele din specificatiile tehnice si care ofera pretul cel mai mic. 
 
In conformitate cu adresa 50554/ DN/03.02.2021 – in cadrul Masurii 2- Granturi pentru capital de 
lucru nu se aplica prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1284 privind aprobarea 
Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.   
 

SECTIUNEA II Specificații tehnice 

 

Specificatii tehnice - cerinte specifice pentru echipamente Instrumente și dispozitive dentare și de 

subspecialitate si programe software dedicate 

Nr. 

crt. Tip echipament 

Nr. 

buc. 

Cerințe specifice 

 1. Mașină de frezat cu software 

dedicat 

1 Frezare în 5 axe 

Management schimbator materiale complet automat 

Schimbatorul de materiale poate incorpora pana la 8 

discuri de material 

CNC PC integrat( computer, monitor, tastatura) 

Operare automata umeda si uscata  

Aspirator pentru frezarea zirconiului cu baza si 

unitate de racire 

Software –ul dedicat pentru frezaj sa aiba modul de 

bază cu posibilitatea creării de coroane, punți 

dentare, inlay, onlay, fațete, structuri telescopate, 

etc. 

Modul pentru crearea lucrărilor pe implanturi, 

inclusiv a bonturilor individualizate 

Pachet complet de freze pentru PM7 

 

Cerințele de mai sus sunt cerințe minime și obligatorii. Avantajele nu sunt cerințe minime și obligatorii. 

Neîndeplinirea tuturor specificațiilor minimale și a tuturor cerințelor va face ca oferta să fie considerată 

neconformă și descalificată.  

Orice alte specificații tehnice superioare celor solicitate mai sus, vor fi considerate ca avantaje tehnice.  

Produsele vor fi noi, nefolosite. La livrare utilajul va fi însoțit de certificate de calitate/ conformitate, respectiv 

certificat de garanție. Ambalarea, transportul si montarea echipamentelor la punctul de lucru al achizitorului 

revin în sarcina furnizorului si vor fi suportate în totalitate de către acesta, oferta urmând a fi intocmită doar 

pentru prețul bunurilor, fără menționarea serviciilor conexe (ambalare, transport, montare etc).  

Achizitorul este dispus să accepte la plată factură de avans, aferentă livrării ce face obiectul prezentei 
proceduri. Ofertantul va preciza cuantumul avansului în propunerea sa. 
Ofertantul va preciza in oferta termenul de livrare, respectiv perioada de livrare asumată. 
 

CONDIȚII COMERCIALE 

 

Termenul de livrare  

 

Maxim 90 zile de la semnarea contractului de furnizare.  
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Locul de livrare a bunurilor 

Municipiul Suceava, Str. Cernauti, nr. 1A, județul Suceava, România 
 

Condiții de plată 

 

Plățile se vor efectua în lei. Pentru ofertele în alte monede, se va plati la cursul BNR din data facturarii. 

Beneficiarul poate acorda în funcție de resursele disponibile, avans de maxim 50% din valoarea contractului.  
 

Garanție bunuri 

 

Minim 12 luni de la recepția bunurilor ce fac obiectul contractului. 
  

SECȚIUNEA III Prezentarea procedurii de achiziție și formulare solicitate 

Procedura se va desfasura prin selectia de oferte.Vor fi alese ofertele care indeplinesc in totalitate 
cerintele din specificatiile tehnice si care ofera pretul cel mai mic. 
 

In conformitate cu adresa 50554/ DN/03.02.2021 – in cadrul Masurii 2- Granturi pentru capital de lucru nu se aplica 

prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1284 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri 

europene 
 

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI  BENEFICIARULUI  

 

AXÎNTI  LIVIU 

AXÎNTI  CRISTINA-ALINA 

 

COMISIA DE EVALUARE  

AXÎNTI  PAUL – reprezentant legal 

 

Conform prevederilor Art. 15 din contractul de finantare Beneficiarul se angajeaza sa ia toate masurile 

necesare pentru a evita conflictele de interese, verificandu-se indentificarea unor legaturi de rudenie de 

pana la gradul II inclusiv si afini pana la gradul II inclusiv , intre structurile beneficiarului si furnizorii 

acestuia. 

 

PREZENTAREA OFERTEI 

 

Limba de redactare a ofertei - Limba română. Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducerea 

autorizată în limba română. 

 

Perioada de valabilitate a ofertei- Minim 60 de zile de la data deschiderii ofertelor. 

 

Modul de prezentare a propunerii – financiare  

Propunerea financiară poate fi prezentata in lei sau alte valute, cu specificatia ca platile se vor face in lei la 

cursul BNR din ziua facturarii. 

În întocmirea propunerii financiare se va avea în vedere valoarea estimativă a contractului de achiziție pentru 

echipamente, respectiv 435.058,05   lei, cu TVA 

Propunerea financiara se accepta si sub forma unui draft de contract cu conditia ca acesta sa contina 

obiectul contractului ( echipamentul ), pretul , conditiile de plata, conditiile de livrare si sa fie insotit de 

brosura cuprinzand caracteristicile tehnice. 
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Documentele astfel pregătite se vor introduce într-un plic exterior închis corespunzător, pe care se vor 

înscrie pe o parte următoarele: denumirea și adresa ofertantului, denumirea și adresa  beneficiarului;  

mențiunea  „A  NU  SE  DESCHIDE ÎNAINTE DE 28.04.2021 , ora 14”.  

 

Oferta trebuie depusă/transmisă la adresa: 

NEW DENT S.R.L., Municipiul Suceava, Str. Cernauti, nr. 1A, județul Suceava, România. 

 

TERMENE 

Data limita de primire a ofertelor :  28.04.2021, ora 14:00 

Data de evaluare a ofertelor : 28.04.2021, ora 14:00 

Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: 

La locația proiectului: Municipiul Suceava, Str. Cernauti, nr. 1A, județul Suceava 

E-mail: new.dent@yahoo.com  

La telefon: 0743094091 

Persoana de contact: AXÎNTI PAUL- reprezentant legal 

Clarificari suplimentare: pot fi solicitate pana in data de 22.04.2021. Răspunsurile la solicitările de 

clarificări primite de la operatori economici se postează pe site-ul firmei New Dent SRL, în cadrul secțiunii 

“Specificații” a anunțului de participare aferent acestei proceduri de achiziție (fără dezvăluirea identității 

acestora) până la data 23.04.2021, ora 12:00 inclusiv. Răspunsurile se trimit și către operatorii economici de 

la care au fost primite respectivele solicitări de clarificări, prin e-mail. 

 

 

Atribuirea contractului  

 

În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, se va alege oferta  cu cel mai bun 

pret, evaluarea ofertelor realizându-se exclusiv pe baza informațiilor prezentate în fiecare ofertă și 

răspunsurile la clarificările solicitate, dacă este cazul. Pentru stabilirea ofertei cu cele mai multe avantaje 

pentru realizarea proiectului, fiecare dintre ofertele conforme va fi evaluată prin prisma avantajelor oferite 

raportat la cerințele minime obligatorii solicitate prin anunțul de achiziție privind bunurile ( echipamente - 

Instrumente și dispozitive dentare și de subspecialitate) și prin documentația tehnică aferentă, conform 

punctajului propus, astfel: 

 

Prețul contractului nu se ajustează și va rămâne ferm pe toată durata contractului și până la recepția 

bunurilor. 

 

Semnarea contractului: contractul se va semna cu ofertantul desemnat câștigător în baza notei justificative 

de atribuire. 

 

Informarea ofertanților cu privire la rezultatul procedurii competitive se va face în termen de max. 5 zile de 

la semnarea contractului de achiziție echipamente, prin completarea anunțului de atribuire pe pagina web a 

New Dent SRL cu informații despre câștigătorul procedurii. 

 

Administrator NEW DENT SRL 

AXÎNTI PAUL 
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