SPECIFICAȚII TEHNICE
Nr. înreg.: 584/ 22.07.2021

Aprobat de,
Gönczi József, președinte

Privind achiziția de echipamente speciale pentru ateliere, respectiv studio și
accesorii în cadrul proiectului ROHU 420- ”Creăm împreună- Create to
Gather”

1. Informații generale
Având în vedere
-

Contractul de finanțare nr. 49687/30.03.2020 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) care are ca
obiect realizarea proiectului ROHU 420- ”Creăm împreună – Create To Gather”;
Manualul de Implementare a proiectului, actualizat;
Annex 4 Procedura pentru beneficiarii privați români privind atribuirea contractelor de furnizare,
servicii și lucrări finanțate în cadrul Programului Interreg V-A Romania -Ungaria;
Procedura intrenă privind achizițiile în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Interreg
România – Ungaria, cu modificări și actualizări ulterioare;
Referatul de necesitate nr. 500/ 26.05.2021
Nota justificativă privind estimarea valorii achiziției nr. 580/ 19.07.2021

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) intenționează să achiziționeze
echipamente speciale pentru ateliere, respectiv studio și accesorii pentru spațiul Fix Makerspace.
Prezenta Specificații tehnice face parte integrantă a dosarulul achiziției, și oferă informații privind
descrierea caracteristicilor tehnico- funcționale pentru produsele ce urmează a fi achiziţionate în cadrul
proiectului ROHU-”Creăm împreună – Create To Gather”, și cerințele minimale care trebuie îndeplinite
de operatori economici, cum sunt întocmirea ofertei de preț, clauze contractuale, documente de suport
solicitate. Toate cerințele și specificațiile din prezentul document sunt minimale și obligatorii.

2. Achizitor:
Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România
Adresa: Diosig, str. Oituz, nr.2/ C, județul Bihor
Persoana de contact: Lőrincz Anna
Telefon/fax: 0740- 785891
E-mail: office@rove.ro
Web: www.rove.ro

3. Prezentarea proiectului:
Proiectul integrat cu titlul „Creăm împreună – Create to Gather” (ROHU-420) este un proiect inițiat de
Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România în parteneriat cu INNOVA, Agenția de Dezvoltare
Regională și Inovare a Regiunii Marea Câmpie de Nord- Companie cu răspundere limitată nonprofit.
Proiectul a fost selectat pentru finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria - Axa
prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă
transfrontaliere (Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă), Prioritatea de investiții 8/b:
Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte
a strategiei teritoriale pentru zonele specifice.
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Durata de implementare a proiectului este de 33 luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.132.937,85
Euro, din care bugetul APPAR este de 589.394,00 Euro.
În cadrul proiectului, Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România intenționează crearea unui
spațiu de Makerspace și coworking în Oradea (denumit Fix Makerspace), alcătuit din: spațiu coworking
open space, studiouri private și ateliere de creație, precum: atelier de prelucrarea lemnului, atelier de
prelucrarea metalului, vopsitorie, croitorie, zonă de printare - incluzând printare de mari dimensiuni și
3D și studio foto-video și podcast.
În vederea asigurării spațiului Fix Makerspace o funcționalitate adecvată, corespunzătoare unei spațiu
de makerspace, și pentru dotarea atelierelor și a studiourilor cu mașini și unelte performante, unde
membrii grupului țintă pot să-și realizeze proiectele cât mai eficient cu echipamente de calitate și
performante de prelucrare a lemnului sau a metalului, respectiv pentru ca spațiul Fix Makerspace să fie
un atelier bine echipat și organizat, mai mult un spațiu cu echipamente de ultima generație în materie
de foto-vide, cu o gamă variată de aparatură este necesar demararea prezentei proceduri de achiziție.

4. Obiectul achiziției:
Obiectul prezentei proceduri îl reprezintă achiziționarea de diferite echipamente speciale pentru ateliere,
respectiv studio și accesorii necesare pentru echiparea atelierelor de creație, a studiourilor private cu
mașini, scule și unelte performante, în mai multe loturi.
Tabelul cu termeni de referințe, cod CPV, pentru echipamentele din fiecare lot în parte, numărul de
bucăți din fiecare reper și specificațiile tehnice sunt cuprinse la pct. 8 al prezentului document.

5. Valoarea estimată:
Conform Notei justificative nr. 580/ 19.07.2021 bugetul total al investiției după analiza pieței pentru
achiziția de echipamente speciale pentru ateliere, respectiv studio și accesorii în cadrul proiectului
ROHU 420- ”Creăm împreună- Create to Gather”este 317.686,71 RON fără TVA, din care:
- LOT 1: Croitorie: 21.527,29 RON fără TVA;
- LOT 2: Presă termică: 2.596,11 RON fără TVA;
- LOT 3: Echipamente CNC: 123.155,00 fără TVA;
- LOT 4: Echipamente electrice și electronice pentru ateliere: 5.079,22 RON fără TVA;
- LOT 5: Echipamente studio foto- video: 20.404,00 RON fără TVA;
- LOT 6: Mașini pentru prelucrare a lemnului: 87.464,69 RON fără TVA;
- LOT 7: Scule și unelte electrice și accesorii: 35.393,29 RON fără TVA;
- LOT 8: Unelte pentru ateliere: 6.744,47 RON fără TVA;
- LOT 9: Dulap depozitare unelte: 3.108,40 fără TVA;
- LOT 10: Unelte și accesorii pentru sudură 5.126,28 fără TVA;
- LOT 11: Unelte și accesorii pentru vopsire: 3.176,20 RON fără TVA;
- LOT 12: Echipamente pentru strunjire: 3.911,76 RON fără TVA.

6. Specificațiile contractului de achiziție:
Tip contract: furnizare
Contractul se va semna pentru fiecare lot în parte numai cu operatorul economic desemnat câștigător
prin Nota justificativă de atribuire și în perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care un operator
este declarat câștigător pentru mai multe loturi, se poate încheia un singur contract de furnizare pentru
loturile care i s-au atribuit. Specificaţiile tehnice, clarificările şi oferta câștigătoare vor fi parte integrată
din contract, sub formă de anexe.
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Obiectul contractului este furnizarea echipamentelor sau produselor speciale pentru ateliere, respectiv
studio și accesorii, aferente lotului respectiv, pentru echiparea atelierelor de creație, a studiourilor
private în spațiul Fix Makerspace cu mașini, scule și unelte performante, conform specificațiilor din
prezentul document.
Plata poate fi efectuată în mai multe tranșe, conform comenzii Achizitorului. Astfel Furnizorul va emite
pentru fiecare comandă o factură fiscală. Factura emisă de Furnizor va fi plătită în RON. Plata va fi
efectuată prin transfer bancar, în termen de 30 de zile după recepția produselor din bugetul proiectului
ROHU- 420 Creăm împreună – Create To Gather.
Produsele se livrează la adresa specificată de achizitor, în contractul de furnizare, pe baza unei comenzi
ferme. Termenul de furnizare a produselor este de maxim 30 de zile după efectuarea comenzii. Recepţia
fiecărui lot de echipament se va face pe baza unui proces verbal de recepţie, semnat de către
reprezentanții Achizitorului. Cheltuielile de ambalare, livrare și transport sunt suportate de Furnizor, și
se includ în prețul unitar ofertat.
În cadrul derulării contractului ca urmare a unei situații de forță majoră pentru furnizor, decalarea
termenului de livrare se va face numai cu acordul autorității contractante, ca urmare a unei notificări și
doar în situații justificate de furnizor. Furnizorul își va asuma responsabilitatea livrării produselor în
termenele stabilite, în sens contrar achizitorul va putea lua măsuri de penalizare a acestuia. În cazul în
care Furnizorul nu își îndeplinește sau nu își îndeplinește corespunzător obligațiile asumate prin
Contract, Achizitorul are dreptul de a-i pretinde plata unei penalități de întârziere de 0,03% din prețul
produselor nelivrate sau livrate cu întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă
și corespunzătoare a obligațiilor. Penalitățile vor putea depăși suma asupra cărora se calculează.
Produsele livrate trebuie să fie noi și, după caz, să aibă termenele de garanție legale. Nu vor fi acceptate
produse refolosite, resigilate, reîncărcate, recondiționate sau orice alte produse care au rezultat din
refolosirea unor alte produse.
În cazul în care produsele livrate nu corespund din punct de vedere tehnic și/ sau calitativ cerinţelor
minime solicitate acestea vor fi refuzate la recepţia și produsele refuzate vor fi returnate către furnizor.
Va fi acceptată înlocuirea o singură dată, numai după îndeplinirea condiţiilor impuse prin Specificațiile
tehnice de achizitor. Dacă neconformitatea se menține se va proceda la rezilierea contractului.

7. Informații referitoare la oferta de preț
Oferta este un document întocmit în limba română, care trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a
tuturor cerințelor prevăzute în Specificațiile tehnice.
Ofertantul va prezenta în oferta toate informațiile solicitate în specificațiile tehnice precum și orice alte
materiale sau documente pe care le consideră necesare. Neabordarea în oferta a tuturor aspectelor
menționate în specificațiile tehnice sau neprezentarea atrage după sine încadrarea ofertei ca fiind
neconformă.
Oferta trebuie să fie întocmită în limba română, iar prețul propus, pentru bunurile prevăzute în prezentul
document, să fie exprimate în RON, fără TVA.
Perioada minimă de valabilitate a ofertei este de minim 30 de zile de la data limită de depunere a
ofertelor. Prețul ofertat va rămâne ferm pe toată perioada contractului.
Orice ofertă a cărei valoare va depăși valoarea estimată/ lot menționată, va fi respinsă.Oferta trebuie să
fie datată și semnată de reprezentantul legal al operatorului economic.
3
www.interreg-rohu.eu

Operatorii economici interesați pot depune oferet de preț pentru un singur lot, la mai multe sau la toate
loturi stabilite în prezentul document.
În cuprinsul ofertei operatorul economic va trebui să asigure un termen de garanție, perioada minimimă
a garanției: termenul legal de garanție. Totodată cheltuielile de ambalare, livrare și transport sunt
suportate de Furnizor, și se includ în prețul unitar ofertat.

8. Specificații tehnice ale produselor
La elaborarea ofertelor, cât și în executarea obligațiilor contractuale, ofertanții trebuie să ţină seama de
cerințele tehnice specifice solicitate.
Produsele ce urmează a fi achiziționate trebuie să respecte următoarele specificații tehnice:
•
Nr.

LOT 1: Croitorie
Cod CPV

Denumire

1.

42715000-1

Mașină de cusut tip 1

2.

42715000-1

Mașina de cusut tip 2

3.

42718100-3

Masă de călcat

4.

42710000-6

Mașină de surfilat

Specificații
Mașina liniară pentru cusătură cu
minim 1 ac
Viteza coasere minim până la 5000
împ/min
Pas maxim: minim 4 mm
Cu funcțiuni automate minime: tăierea
aței, ridicare picioruș
Mașina completă: cap și masă
Iluminarea zonei de lucru
Număr de programe: minim 10
Pasul de cusătura minim până la 4 mm
Lățimea cusătura minim până la 4 mm
Viteza coasere minim 600 cusături/
minut
Funcții minime: butonieră în 4 pași,
iluminarea zonei de coasere, control
viteza coasere
Masă de călcat activă cu minim
încălzire și aspirație
Suprafața: minim 1100x250 mm
Cu generator de aburi
Capacitate boiler minim 1 L
Fier de călcat încorporat
Mașină surfilat cu minim 2 ace și
minim 3 fire
Reglare pas cusătură minim până la 4
mm
Reglare lățime cusătură minim până la
5,5 mm

UM

Unit

buc

1

buc

4

buc

1

buc

1
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Nr.

Cod CPV

Denumire

5.

42715000-1

Mașină de brodat

6.

42710000-6

Manechin de croitorie

7.

42710000-6

Suport de tăiere

8.

39241200-5

Foarfecă de croitorie

9.

39241130-3

Cutter tip 1

10.

39241130-3

Cutter tip 2

Specificații

UM

Unit

buc

1

buc

1

buc

4

buc

4

buc

3

buc

1

Specificații

UM

Unit

Presă pentru transferul materialelor
pentru inscripționări textile
Ecran pentru afișarea temperaturii și a
timpului
Putere: minim 1800 W
Masă de presă (platan): minim 38x38
cm

buc

1

Viteză de coasere minim 1200
împ/min
Aria de brodare minim 280x150 mm
Ecran tactil
Viteză de brodare minim 800 împ/min
Modele de broderie prestabilite: minim
50 modele și minim 4 fonturi
Minim 1 port USB
Minim 1 blat de lucru pentru broderie
Manechin croitorie cu mărimi
reglabile, femei
Reglare: minim bust, talie, sold
Potrivit mărimilor: minim de la 42
până la 52 (Italia)
Îmbrăcat în bumbac elastic
Dimensiuni: minim 90x60 cm
Grosime: minim 3 mm
Gradată
Foarfecă de croitorie
Lungime: între 25-32 cm
Material: oțel inoxidabil
Duritate: minim HRC 52
Cutter circular cu lamă rotundă
Lamă circulară: minim 45 mm
Pentru tăiere materiale textile
Cutter cu compas reglabil pentru tăiere
rotundă
Diametru cercului: minim între 4 și 15
cm

Preț total LOT 1 în lei fără TVA
•
Nr.

1.

21.527,29

LOT 2: Presă termică
Cod CPV

42710000-6

Denumire

Presă termică

Preț total LOT 2 în lei fără TVA
•

2.596,11

LOT 3: Echipamente CNC
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Nr.

Cod CPV

Denumire

1.

42621100-6

CNC Gravator mecanic

2.

38636110-6

CNC Router gravator
laser

Specificații
Zona de lucru: minim 1300x2500x190
mm
Putere motor: minim 3 kW
Control echipament: DSP
Prelucrări: minim lemn, PVC,
materiale dure
CNC laser metal și non-metal
Suprafața de lucru/gravare: minim
1300x900 mm
Putere tub laser: minim 100 W
Viteza de gravare: minim 800 mm/s
Viteza de tăiere: minim 300 mm/s
Sistem incluse: minim sistem de răcire

Preț total LOT 3 în lei fără TVA
•
Nr.

UM

Unit

buc

1

buc

1

UM

Unit

buc

1

buc

1

buc

1

buc

1

buc

1

123.155,00

LOT 4: Echipamente electrice și electronice pentru ateliere
Cod CPV

Denumire

1.

38342000-4

Osciloscop digital

2.

42661100-8

Stație de lipit

3.

44512800-0

Șurubelnițe de precizie

4.

33793000-5

Lupă de masă cu
iluminare

5.

31156000-4

Alimentator de laborator

Specificații
Osciloscop digital
Număr canale: minim 2
Rezoluție verticală: 8 bit
Cuplare intrare: minim AC, DC, GND
Lăţime de bandă: minim 100 Mhz
Prelevare mostre: minim 1 Gsps
Afișaj: minim 7 inch
Interfață: minim USB
Reglare temperatură: digitală
Putere staţie: minim 80W
Domeniu temperaturi ciocan de lipit:
minim între 150-450 grade C
Minim 1 șurubelință
Minim 18 capuri atașabile
Tipuri de biți: minim Philips, Torx
Lupă de masă cu iluminare LED
Dimensiune lentilă: minim 120 mm
Mărire: minim 5 dioptrii
Luminozitate: minim 350 lm
Alimentator multicanal
Număr canale: minim 3
Curent ieșire canal 1 și 2: minim 0-3 A
Curent ieșire canal 3: minim 3 A
Tensiune ieșiri canal 1 și 2: minim 06
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Nr.

Cod CPV

Denumire

6.

38424000-3

Multimetru de masa

7.

44512200-4

Dezizolator de cablu

Specificații
30 V
Tensiune ieșiri canal 3: minim 5 V
Multimetru de masă
Măsurare tensiune și curent: AC/DC
Domeniu de măsurare curent AC/DC:
minim până la 10 A
Domeniu de măsurare frecvența:
minim până la 8 MHz
Domeniu de măsurare capacitate:
minim până la 0,1 mF
Domeniu de măsurare rezistența:
minim până la 60 MΩ
Tip unealtă: dezizolator automat
(autoreglaj)
Domeniu de lucru: minim 0,2-6 mmp

Preț total LOT 4 în lei fără TVA
•
Nr.

UM

Unit

buc

1

buc

1

UM

Unit

buc

3

buc

3

buc

1

buc

1

buc

1

buc

1

5.079,22

LOT 5: Echipamente studio foto- video
Cod CPV

Denumire

1.

38650000-6

Stativ lumina

2.

31518100-1

Panel LED studio

3.

38650000-6

Trepied video

4.

38650000-6

Cub pentru fotografie de
produs

5.

31521300-7

Lampa circulară studio

6.

38650000-6

Masă foto

Specificații
Înălțimea reglabilă
Înălțimea maximă: între 2-4 m
Greutate suportată: minim 5 kg
Panel LED Bicolor
Valoarea CRI: peste 95
Flux luminos: minim 4000 Lm
Temperatura de culoare: minim de la
3200 K la 5500 K
Sistem blocare segmente: minim 3
segmente
Înălțimea maximă: între 140-200 cm
Material: aluminiu
Cap inclus
Greutate susținută: minim 4 kg
Cort fotografie pliabil
Dimensiuni: minim 120x120 cm
Temperatura de culoare: variabilă
minim 3200-5500 K
Funcții RGB
Dimensiune masă: minim 60x130 cm
Placă inclusă
Cadru din spatele mesei reglabil
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Nr.

Cod CPV

Denumire

7.

38650000-6

Set blendă

8.

38653100-8

Blitz studio

9.

38650000-6

Sistem prindere fundal

10.

38650000-6

Coloramă fundal foto

11.

34711200-6

Drona

12.

38650000-6

Kit camera mirrorless cu
obiectiv

13.

38650000-6

Declanșator blitz wireless
tip 1

Specificații
Dimensiune: minim 90x120 cm
Număr fețe: minim 5 fețe cu diferite
culori
Putere: minim 200 Ws
Durata blitz: între 1/800 - 1/2000 sec
Lampa modelare: minim 100 W
Se pot monta umbrela (bowens)
Compatibil cu Declansatoare blitz
wireless tip 1-4
Sistem montare pe perete
Susține minim 4 role de fundaluri
Lanțuri inclus pentru rularea
fundalurilor
Compatibil cu Colorama fundal foto
Compatibil cu Sistem prindere fundal
Dimensiune: minim 2,7x11 m
6 culori diferite: 2 albe, 1 negru, 1
verde, 1 albastru, 1 roșu
Greutate: sub 1000 g
Distanța zbor: minim 3000 m
Rezoluție video: minim 4K
Rezoluție foto: minim 12 MP
Stabilizator video: gimbal
Autonomie timp de zbor: minim 25
min
Minim 2 baterii
Elice de rezervă
Kit cu obiectiv
Camera DSLR
Rezoluție: minim 20 MP
Înregistrare video: minim 4K
(3840x2160 pixeli)
Focalizare: auto (AFS, AFC)
Format fișiere: minim JPEG, RAW
Sensibilitate ISO: între 100-51200
Stabilizare imagine minim pe 5 axe
Conectivitate: minim WiFi
Ieșire video: minim HDMI, USB
Distanța focală a obiectivului: între 1260 mm
Compatibilitate: Olympus/ Panasonic/
Micro 4/3
Comunicare radio: minim 20 canale
Grupuri: minim 4
Viteza de sincronizare: până la 1/8000
sec
Distanța de operare: minim 100 m
Compatibil cu Blitz studio

UM

Unit

set

2

buc

2

buc

1

buc

6

buc

1

buc

1

buc

1

8
www.interreg-rohu.eu

Nr.

Cod CPV

Denumire

14.

38650000-6

Declanșator blitz wireless
tip 2

15.

38650000-6

Declanșator blitz wireless
tip 3

16.

38650000-6

Declanșator blitz wireless
tip 4

17.

38650000-6

Trepied telefon mobil

Specificații
Compatibilitate: Sony
Comunicare radio: minim 20 canale
Grupuri: minim 4
Viteza de sincronizare: până la 1/8000
sec
Distanța de operare: minim 100 m
Compatibil cu Blitz studio
Compatibilitate: Nikon
Comunicare radio: minim 20 canale
Grupuri: minim 4
Viteza de sincronizare: până la 1/8000
sec
Distanța de operare: minim 100 m
Compatibil cu Blitz studio
Compatibilitate: Canon
Comunicare radio: minim 20 canale
Grupuri: minim 4
Viteza de sincronizare: până la 1/8000
sec
Distanța de operare: minim 100 m
Compatibil cu Blitz studio
Trepied de masă cu braț extensibil
Funcție selfie stick
Telecomanda acționată prin Bluetooth

Preț total LOT 5 în lei fără TVA
•
Nr.

UM

Unit

buc

1

buc

1

buc

1

buc

1

UM

Unit

buc

1

buc

1

buc

1

20.404,00

LOT 6: Mașini pentru prelucrare a lemnului
Cod CPV

Denumire

1.

42642100-9

Fierastrău circular tip 1

2.

42999100-6

Exhaustor tip 1

3.

42999100-6

Exhaustor tip 2

Specificații
Tensiune de alimentare: 400 V
Putere motor: minim 3 kW
Turație pânza principală: minim 4000
rot/min
Unitate de tăiere înclinabile de la 90 la
45 grade
Înălțimea de tăiere: minim 100 mm
Tensiune de alimentare: 400 V
Debit de aer aspirat: minim 2300 m3/h
Presiune statică: minim 2000 Pa
Suprafața de filtrare cu aria de minim
1,8 m2
Minim 2 saci colectori
Sistem mobil de exhaustare
Debit de aer aspirat: minim 1800 m3/h
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Nr.

Cod CPV

Denumire

4.

42642100-9

Mașină pentru rindeluire
și degrosare

5.

42642100-9

Șlefuitor cu bandă

6.

42642100-9

Fierastrău cu bandă

7.

42623000-9

Masă pentru mașina de
frezat

Specificații

UM

Unit

buc

1

buc

1

buc

1

buc

1

Specificații

UM

Unit

Capsator electric pentru capse și cuie
Tip alimentare: la rețea (220-240 V)
Lungime/Înălțime capse: minim 6-14

buc

1

Suprafața de filtrare cu aria de minim
1,5 m2
Minim 1 sac colectori
Tensiune de alimentare: 400 V
Puterea motorului: minim 4 kW
Număr de cuțite: minim 3 bucăți
Lățime rindeluire și îndreptare
(degrosare): minim 400 mm
Rigla de bazare este înclinabile în
intervalul 90-45 grade
Tensiune de alimentare: 400 V
Puterea motorului: minim 2 kW
Viteza bandă de șlefuit: minim 15
m/sec
Înclinare unitate de șlefuire: minim 9045 grade
Lățimea benzii abrezive: minim 150
mm
Tensiunea de alimentare: 400 V
Putere motor: minim 2 kW
Lățime de tăiere: minim 400 mm
Înălțime de tăiere: minim 270 mm
Viteză de tăiere: minim 850 m/min
Înclinare masă: minim 0-45 grade
Tensiune de alimentare: 400 V
Puterea motorului: minim 3 kW
Unitate de frezare cu ax înclinabil de la
90 la 45 grade (de la 0 la 45 grade)
Dimensiunea masă: minim 800x350
mm
Axul de frezare: minim 30 mm

Preț total LOT 6 în lei fără TVA
•
Nr.
1.

87.464,69

LOT 7: Scule și unelte electrice și accesorii
Cod CPV
42652000-1

Denumire
Capsator electric
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Nr.

Cod CPV

Denumire

2.

42651000-4

Pistol pneumatic

3.

42622000-2

Mașina de găurit/frezat

4.

42652000-1

Pistol de lipit

5.

42650000-7

Mașina de găurit și
înșurubat tip 1

6.

42650000-7

Mașina de înșurubat cu
impact

7.

42650000-7

Mașina de găurit și
înșurubat tip 2

Specificații
mm
Lungime cuie: minim 14 mm
Pistol pneumatic pentru cuie
Lungime cuie: între 15-64 mm
Capacitate magazie: minim 100 buc
Presiune de lucru: între 4,5-8,3 bar
Mini freză electrică multifuncțională
pentru prelucrat și modelat
Setarea de viteză variabilă (turația
reglabilă)
Minim 35 de accesorii diverse în set
Pistol de lipit cu bagheta siliconică
Capacitate de lipire: minim 18 g/min
Temperatura de lucru: minim 190
grade C
Diametru baghete de lipit: minim 11
mm
Turaţie la mersul în gol: între 4001750 rot/min
Moment de rotație (înșurubare): minim
15 Nm
Minim 2 trepte de viteză
Tensiunea acumulatorului: minim 12V
Capacitate acumulator: minim 1,5 Ah
Mandrină prindere: minim 10 mm
Diametru de găurire în lemn: minim 22
mm
Diametru de găurire oțel: minim 10
mm
Cu minim 2 acumulatori
Cuplu (moment de rotație): minim 150
Nm
Minim 3 trepte de viteză
Turaţie la mersul în gol: între 0-3600
rpm
Număr percutii: între 0-4300
percuții/min
Sistem de prindere: 1/4 inch
Tensiunea acumulatorului: minim 18 V
Sistem pe baterie de minim 18 V
compatibil cu toate alte unelte pe
baterii de minim 18 V
Cuplu (moment de rotație): minim 60
Nm
Minim 2 trepte de viteză
Turaţie la mersul în gol: între 0-2100
rot/min
Diametru găurire în lemn: minim 55
mm

UM

Unit

buc

1

buc

2

buc

2

buc

2

buc

2

buc

2
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Nr.

Cod CPV

Denumire

8.

42650000-7

Ciocan rotopercutor

9.

42623000-9

Mașina de frezat

10.

42650000-7

Rindea electrică

11.

42650000-7

Șlefuitor cu excentric

12.

42999100-6

Aspirator

13.

42999100-6

Aspirator cu acumulator
tip 1

Specificații
Diametru găurire în oțel: minim 13
mm
Tensiunea acumulatorului: minim 18 V
Sistem pe baterie de minim 18 V
compatibil cu toate alte unelte pe
baterii de minim 18 V
Energie de percuţie: minim 2 J
Număr percuţii: între 0-5000
percuții/min
Turaţie nominală (în gol): între 0-1350
rot/min
Diametru găurire în lemn: minim 26
mm
Diametru găurire în oțel: minim 13
mm
Diametru găurire în beton: minim 24
mm
Sistem de prindere SDS-plus
Tensiunea acumulatorului: minim 18 V
Sistem pe baterie de minim 18 V
compatibil cu toate alte unelte pe
baterii de minim 18 V
Putere nominală: minim 1500 W
Turaţie la mersul în gol: între 800025000 rot/min
Cursa frezei: minim 70 mm
Sistem de prindere: între 6-13 mm
Putere nominală: minim 600 W
Turaţie la mersul în gol: minim 15000
rot/min
Lăţimea rindelei: minim 50 mm
Grosimea reglabilă a aşchiei: între 0-4
mm
Putere nominală: minim 300 W
Turaţie la mersul în gol: între 300012000 rot/min
Diametrul discului abraziv: minim 150
mm
Excentricitate: între 2-5 mm
Aspirator umed-uscat
Putere nominală minim 1000 W
Putere de aspirare: minim 200 mbari
Volumul recipientului: între 15-25 L
Aspirator umed-uscat
Volum rezervor: între 5-15 L
Flux volumic: minim 15 L/sec
Tensiunea acumulatorului: minim 18 V
Set de livrare: minim 1 acumulator 18
V, 5 Ah și 1 încărcător

UM

Unit

buc

1

buc

1

buc

1

buc

2

buc

2

buc

1
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Nr.

Cod CPV

Denumire

14.

42650000-7

Multicutter

15.

42642100-9

Fierăstrău circular tip 2

16.

42642100-9

Șină de ghidare

17.

42642100-9

Fierăstrău vertical

18.

42642100-9

Aspirator cu acumulator
tip 2

19.

39715200-9

Pistol (suflantă) cu aer
cald

20.

42642100-9

Fierăstrău circular
staționar

Specificații
Sistem pe baterie de minim 18 V
compatibil cu toate alte unelte pe
baterii de minim 18 V
Număr vibraţii de mers în gol: între 020000 vibrații/min
Unghi de oscilare (stânga/dreapta):
între 1,2-2,5 grade
Tensiunea acumulatorului: minim 18 V
Sistem pe baterie de minim 18 V
compatibil cu toate alte unelte pe
baterii de minim 18 V
Putere nominală: minim 1300 W
Turaţie la mersul în gol: între 30006500 rot/min
Diametrul pânzei de ferăstrău: minim
160 mm
Adâncime de tăiere (90 grade): minim
55 mm
Adâncime de tăiere (45 grade): minim
40 mm
Lungimea șină: minim 1,6 m
Compatibil cu fierăstrău circular tip 2
Putere nominală: minim 700 W
Număr curse de mers în gol: între 5003100 curse/min
Cursă de ridicare: minim 25 mm
Adâncime de tăiere în lemn: minim
130 mm
Adâncime de tăiere în metal: minim 10
mm
Volum rezervor: minim 0,7 l
Flux volumic: minim 10 l/sec
Tensiunea acumulatorului: minim 18 V
Sistem pe baterie de minim 18 V
compatibil cu toate alte unelte pe
baterii de minim 18 V
Putere nominală: minim 2000 W
Temperatură de lucru: între 50-700
grade C
Curent de aer: între 150-550 l/min
Putere nominală: minim 1600 W
Turaţie la mersul în gol: între 35004500 rot/min
Diametru pânză de ferăstrău: minim
300 mm
Capacitatea de tăiere la 0 (90) grade:
minim 50x340 mm
Capacitatea de tăiere la 45 grade:
minim 50x240 mm

UM

Unit

buc

1

buc

1

buc

2

buc

1

buc

1

buc

1

buc

1
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Nr.

Cod CPV

Denumire

21.

42642100-9

Masă de lucru pentru
fierăstrău circular
staționar

22.

31434000-7

Set acumulatori și
încărcător

23.

31158100-9

Încărcător dublu

24.

31434000-7

Set acumulatori

25.

39241200-5

Mașina de tăiat tablă

26.

42650000-7

Polizor unghiular tip 1

27.

42650000-7

Polizor unghiular tip 2

28.

42650000-7

Polizor drept

Specificații
Lungime masă de lucru: minim 1200
mm
Masă de lucru lungă cu şine
prelungitoare: minim 3000 mm
Capacitate portantă: minim 200 kg
Compatibil cu fierăstrău circular
staționar
Set de minim 3 acumulatori și un
încărcător
Capacitate acumulator: minim 5 Ah
Tensiunea acumulatorului: minim 18 V
Sistem pe baterie de minim 18 V
compatibil cu toate alte unelte pe
baterii de minim 18 V
Tensiune de încărcare acumulator:
între 12-18 V
Sistem compatibil cu toate alte unelte
pe baterii de 12-18 V
Set de minim 2 acumulatori
Capacitate acumulator: minim 3 Ah
Tensiunea acumulatorului: minim 12 V
Cu sau fără încărcător
Compatibil cu mașina de găurit și
înșurubat tip 1
Putere: minim 400 W
Frecvență curse: minim 1300
curse/min
Capacitate de tăiere în oţel (400
N/mm²): minim 1,5 mm
Capacitate de tăiere în aluminiu (200
N/mm²): minim 2,0 mm
Putere nominală: minim 1700 W
Turaţie la mersul în gol: între 250011500 rot/min
Diametrul discului: 125 mm
Turaţie la mersul în gol: minim 8500
rot/min
Diametrul discului: 125 mm
Tensiunea acumulatorului: minim 18 V
Cu minim 2 acumulatori 18 V, 5Ah și
1 încărcător
Sistem pe baterie de minim 18 V
compatibil cu toate alte unelte pe
baterii de minim 18 V
Putere nominală: minim 600 W
Turaţie la mersul în gol: între 700030000 rot/min
Sistem de prindere (bucșa): minim 6
mm

UM

Unit

buc

1

set

2

buc

1

set

1

buc

1

buc

1

buc

1

buc

1
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Nr.

Cod CPV

29.

42630000-1

30.

42630000-1

31.

42642100-9

32.

42630000-1

Denumire

Specificații

Putere nominală: minim 300 W
Mașina de găurit de banc Deschidere mandrina: între 1-16 mm
Înclinarea mesei până la 45 de grade
Viteza: între 250-3000 rot/min
Putere motor: minim 390 W
Viteza/Turații: minim 2500 rot/min
Polizor de banc
Dimensiuni piatră/disc: minim 125x20
mm
Puterea motorului: minim 0,7 kW
Înclinare masă de șlefuit: minim 0-45
Șlefuitor cu disc
grade
Diametru disc abraziv: minim 300 mm
Turaţie la mersul în gol: minim 100
m/min
Fierăstrău pentru metal cu Adăncime de tăiere: minim 60 mm
Tensiunea acumulatorului: minim 18 V
bandă
Sistem pe baterie de minim 18 V
compatibil cu toate alte unelte pe
baterii de minim 18 V

Preț total LOT 7 în lei fără TVA
•
Nr.

UM

Unit

buc

2

buc

1

buc

1

buc

1

UM

Unit

buc

11

buc

11

buc

4

buc

4

buc

4

set

1

35.393,29

LOT 8: Unelte pentru ateliere
Cod CPV

Denumire

1.

44512000-2

Menghina cu șurub

2.

44512000-2

Menghina de mână

3.

44512000-2

Menghina unghiulară de
colț tip 1

4.

44512000-2

Menghina unghiulară de
colț tip 2

5.

42642100-9

Menghina metalică

6.

44511000-5

Trusa scule de mână

Specificații
Deschiderea: minim 150 mm
Structura din otel
Deschiderea: minim 450 mm
Presiune prindere: minim 100 kg
(minim 220 lbs)
Prindere în unghi de 90 grade
Potrivit materialelor cu grosime:
minim 20 mm
Mecanism de prindere rapidă, operare
cu o mână
Prindere în unghi de 90 grade
Potrivit materialelor cu grosime:
minim 65 mm
Fixare material cu șurub
Material: oțel/metal
Deschidere falci: minim 1100 mm
Cantitate accesorii incluse: minim 80
bucăți
Tip trusa: mixtă
Cu unități de depozitare
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Nr.
7.

Cod CPV

Denumire

42630000-1

Menghina de banc

Specificații
Material: oțel/fontă
Deschidere: minim 180 mm
Lățime falci: minim 120 mm

Preț total LOT 8 în lei fără TVA
•
Nr.

1.

Nr.

Cod CPV

39122100-4

Denumire

Dulap de scule

Cod CPV

Specificații
Dulap pentru scule echipat cu minim
70 de scule de mână mixtă
Număr sertare: minim 5
Tip: mobil (cu roți)

UM

Unit

buc

1

UM

Unit

buc

1

buc

1

buc

2

buc

3

UM

Unit

buc

1

3.108,40

Denumire

Aparat sudură

2.

44612100-4

Butelie din oțel pentru
argon

3.

44315100-2

Mască de sudură

4.

44315100-2

Șorț sudor

Specificații
Tip: minim MIG-MAG/MMA
Gama de curent reglat
Grad de protecție: minim IP 20
Diametru sârmei utilizabile: minim
0,6-1 mm
Butelie cu/fără gaz argon
Material: oțel
Capacitate: minim 20 L
Aria vizierei: minim 90x40 mm
Proces de sudura: minim MIG/MAG
Cu filtru automat de auto-întunecare
Dimensiuni: minim 60x90 cm
Material: piele

Preț total LOT 10 în lei fără TVA

1.

1

LOT 10: Unelte și accesorii pentru sudură

42662100-5

Nr.

buc

LOT 9: Dulap depozitare unelte

1.

•

Unit

6.744,47

Preț total LOT 9 în lei fără TVA
•

UM

5.126,28

LOT 11: Unelte și accesorii pentru vopsire
Cod CPV
42123400-1

Denumire
Compresor aer cu piston

Specificații
Compresor aer cu piston
Volum butelie: minim 100 L
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Nr.

2.

Cod CPV

42924310-5

Denumire

Pistol de vopsit
pneumatic

Specificații
Debit aer aspirat: minim 250 L/min
Putere: minim 2 kW
Presiune: minim 8 bari
Tip actionare: pneumatic (cu aer
comprimat)
Diametru duza: minim 0.8 mm
Capacitate: minim 0,5 L

Preț total LOT 11 în lei fără TVA
•
Nr.

1.

UM

Unit

buc

3

UM

Unit

buc

1

3.176,20

LOT 12: Echipamente pentru strunjire
Cod CPV

42642100-9

Denumire

Strung cu dispozitiv de
copiere

Specificații
Putere motor: minim 0,7 kW
Turația ax: minim 1800 rot/min
Distanța dintre vârfuri: minim 1000
mm
Cu dispozitiv de copiere

Preț total LOT 12 în lei fără TVA

3.911,76

9. Condițiile minimale de garanție
Perioada de garanție acordată produselor de către Furnizor este cea prevăzută de legea română, care va
guverna contractul achiziției.
Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea acestora la destinația
finală stabilită de Achizitor. Achizitorul va avea dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris,
orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de
notificări, Furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada
convenită, fără costuri suplimentare pentru Achizitor.
Perioada de remediere a defecțiunilor sau de înlocuire a produsului: 10 zile lucrătoare de la data
notificării.
Dacă Furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită,
Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele Furnizorului și fără a aduce
nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea față de Furnizor prin contract.

10. Procedura aplicată
Conform Notei justificative privind estimarea valorii achiziției de echipamente speciale pentru
ateliere, respectiv studio și accesorii în cadrul proiectului ROHU 420- ”Creăm împreună- Create to
Gather” nr. 580/ 19.07.2021, și având în vedere prevederile Manualului de Implementare a Proiectului,
procedura aplicată acestei achiziții va fi procedura competitivă.
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11. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț:
Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către
ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Conform
Anexei 4 Procedura pentru beneficiarii privați români privind atribuirea contractelor de furnizare,
servicii și lucrări finanțate în cadrul Programului Interreg V-A Romania –Ungaria va fi selectată
câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.
Având în vedere că s-au stabilit cerințele tehnice aferente unor echipamente performante, ținând cont și
de limităriile date de bugetul proiectului considerăm că orice ofertă admisibilă este în măsură de a
asigura un avantaj pentru realizarea scopului proiectului, astfel atribuirea se va realiza prin compararea
prețurilor totale prezentate pentru fiecare lot în parte.
În situația în care în momentul atribuirii se constată că sunt două sau mai multe oferte cu același preț
total/ lot, se va solicita reofertarea acelui lot.
Orice operator economic are dreptul de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
Dacă ofertantul al cărui ofertă a fost declarată câștigătoare refuză semnarea contractului, se va relua
procedura de achiziție în aceleași condiții.
Criteriul de atribuire ales nu conduce la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziție, asigurându-se un avantaj de natura financiară, pe care ofertanții îl pot oferi în
raport cu cerințele prevăzute în prezenta documentație.

12. Anexe:
Operatorii economici vor depune cel puțin următoarele documente:
a) Scrisoare de înaintare, conform Formularului 1;
b) Declarație privind conflictul de interese, conform Formularului 2;
c) Oferta de preț, conform Formularului 3, împreună cu anexele acestuia, pentru fiecare lot în
parte. Nu se acceptă oferte care nu cuprind toate informațiile solicitate prin formularele atașate
documentației de atribuire. Nu se accepta oferte parțiale raportat la fiecare lot în parte.
d) Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale, conform Formularului 4;
e) Orice alte documente pe care le consideră necesare.

13. Conflict de interese:
În vederea evitării unei situații care generează sau poate genera un conflict de interese, Achizitorul
comunică lista persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul APPAR, sau sunt implicate în
pregătirea/ demararea/ finalizarea prezentei proceduri:
• Gönczi József;
• Posa Tiberiu- Emil;
• Kiss Sándor- Elek;
• Lőrincz Anna;
• Oláh Zoltán Loránd.

14. Informații privind depunerea ofertei:
Achizitorul va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor
suplimentare: a 2-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, în mod consolidat.
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Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: a 3-a zi
înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
Termen limită de depunere a ofertelor: 02.08.2021.
Ofertanții interesaţi trebuie să depună oferta personal sau să trimită către APPAR prin poştă/curier la
adresa: str. Mihai Eminescu, nr.25/A, 410019 Oradea, județul Bihor sau prin e-mail la office@rove.ro

Întocmit de,
Lőrincz Anna
Asistent Proiect

Avizat de,
Posa Tiberiu Emil
Manager Proiect
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