
 

 

 

 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-

sustenabilă 

Titlul proiectului: “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” 

Contract POCU/449/4/16/128025 nr. 12889/30.08.2019   
 

Nr 31 / 19.04.2021 

Anexa 2: 

Solicitare de Ofertă 
Stimata Doamna / Stimate Domn: 

S.C. DENTAL TEHNIC ASIST SRL, doreste achizitionarea de produse.  

In acest sens: 

1) Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: 

Nr. 

Crt 

Denumire 

produs 

Descriere tehnica U.M Cant Pret  

unitar 

estimat lei 

fara TVA 

Valoare 

estimata lei 

fara TVA 

Valoare 

estimata lei 

cu TVA 

1.  MAȘINĂ 

DENTARĂ 

DE FREZAT 

CNC 3D 

 Putere maxima: 0.8KW  

 Spindle putere: 0.5KW  

 Axis quantity: 5 axe simultan sau 

3+2 axe Frezare Uscata  

 Distanta frezare: x/y/z: 

164/135/70mm,A:±25°,B:360°  

 Viteza maxima de rotatie : 

40,000-60,000rpm  

 Max rate: 4000mm/min  

 suport instrumente: 4  

 greutate 63kg  

 13 minute durata frezare zirconiu  

 10 minute ceara 

 Schimbare instrumente: 

automatic (air presiune)  

 Racirea spindelului se face cu aer 

Utilizeaza freze tip Roland 4 mm  

 Calibrare automata 

 Interiorul turnat dintr o singura 

bucata usurinta la curatare  

 Motor de calitate superioara  

 Usor de folosit sistem inteligent 

de control Soft frezare UPMILL 

inclus  

 SOFTWARE INCLUS IN PRET 

Buc 1      

80,672.27  

     

80,672.27  

     

96,000.00  

2.  COMPRESOR 

CU DOUA 

MOTOARE 

1690W 60 L 

Butelie de 60 litri 

Debit sustinut de 200 L/min 

Nivel de zgomot intre 60-70 db 

Dimensiuni fizice: 40 x 80 x 70 cm 

(latime x lungime x inaltime ) 

Voltaj 220 VAC si 50 Hz 

Amperaj absorbit 7.4A 

Presiune de pornire 0.5 MPa 

Presiune de oprire 0.8 MPa 

Buc 1        

4,201.68  

       

4,201.68  

       

5,000.00  
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3.  USCATOR de 

aer prin 

refrigerare 

Racord aer - ¾ 

Presiune de lucru - 16bar  

Debitul de aer - 350l/min  

Dimensiune ( Lxlxh ) -  

350x484x511 mm 

Greutate in KG – 19.0000 

Buc 1        

3,361.34  

       

3,361.34  

       

3,999.99  

4.  SCANNER 

DENTAR 

Scanner  dentar  model  UP3D  300 

destept -acuratete maxima -raport 

calitate pret perfect -lumina albastra 

dar si alba si rosie -interfata foarte 

usoara si intuitiva a softului -fara 

taxesuplimentare anuale -precizie 

maxima 10 microni -2 camere 1,3 

mega pixeli integrate -scaneaza 

modele ,amprente ,articulator -chitul 

contine scaner chit calibrare suporti 

prindere model ,multi die ,montura 

articulator ,chit calibrare ,soft scanare  

Buc 1      

42,016.81  

     

42,016.81  

     

50,000.00  

5.  SOFT 

EXOCAD 

BASIC 

Licenta - nelimitata (cu optiune de 

upgrade contra cost) 

Coroane anatomice - pentru 

modelarea "full contour" a unor 

coroane de calitate superioara   

Cape anatomice - folosind tehnica 

cut-back se pot crea cape optime 

pentru stratficare ulterioara 

Cape simple - capele simple cu 

groxime fixa pot fi proiectate rapid 

Punti dentare - coroane complete, 

cape, pontice sau inlayuri pot fi 

combinate in punti dentare 

Inlays - pentru restaurari rapide si 

usoare, cu aspect natural 

Onlays - pentru restaurari rapide si 

usoare, cu aspect natural 

Fatete - rezultate estetice superioare 

cu ajutorul a doar cateva click-uri 

Wax-up - orice "wax-up" poate fi 

transferat in mediul digital si apoi 

frezat CAD/CAM 

Punte - Wax-Up - se scaneaza wax-

up-ul anatomic si se foloseste tehnica 

cut-back pentru crearea puntii. Se 

poate face si reducere selectiva 

(partile marcate nu vor fi reduse) 

Buc 1      

16,806.72  

     

16,806.72  

     

20,000.00  

6.  SOCLATOR Viteza foarte mare de soclare care 

confera o suprafata foarte neteda 

modelelor. Disc bakelit 

Buc 1        

8,403.36  

       

8,403.36  

     

10,000.00  

7.  CUPTOR 

SINTERIZARE 

Proprietati: 

- Varianta optima pentru sinterizarea 

zirconiului translucent 

- Temperatura maxima 1650°C 

- Volum camera de sinterizare 2l 

Buc 1      

41,176.47  

     

41,176.47  

     

49,000.00  
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- Elementele termice sunt realizate 

din molybdenum disilicide 

- Confera cea mai buna protectie 

impotriva contaminarii chimice 

- Dimensiuni interne 185/180/185 

mm 

- Dimensiuni externe 390/590/765 

- Numarul maxim de unitati dentare 

sinterizabile - 75 

- 50 de programe 

8.  SPATULA 

ELECTRICA 

Voltaj – 100-240V 

Frecvența de tensiune 

100~240VAC50/60HZ 

Consumul de energie: 20 W 

Greutate: 0.7 kg 

Buc 1        

2,100.84  

       

2,100.84  

       

2,500.00  

9.  CUPTOR 

CERAMIC 

Proprietăţi focalizate pe necesităţi, 13 

parametri cu un meniu programabil, 

ajută la obţinerea unei flexibilitati 

mare în programare: uscare, răcire, 

vacuum şi revenire, la obţinerea  

celeor mai bune rezultate în folosirea 

celor 100 de programe diferite (30 

presetate şi 70 programabile). 

Camera de ardere originală cu 

cilindru de quartz, pentru 

perfecţiunea arderii. 

Buc 1      

21,008.40  

     

21,008.40  

     

25,000.00  

10.  STEAMER Carcasa din otel inoxidabil . 

Aparat sub presiune cu vapori de apa 

Buc 1        

3,781.51  

       

3,781.51  

       

4,500.00   

11.  CUCTA 

TERMOBARO 

Aparat pentru baro-termo-

polimerizarea răşinilor acrilice pentru 

piesele protetice. Prezintă o valvă de 

siguranţă pentru a evita deschiderea 

capacului sub presiune. Setare facilă 

a temperaturii, presiunii şi timpului 

de polimerizare. 

Buc 1        

9,243.70  

       

9,243.70  

     

11,000.00  

12.  SABLATOR Sablator cu 3 containere şi 

recirculare. 

Containerele se utilizează în funcţie 

de dimensiunea oxidului de aluminiu: 

• container 1 – oxid de aluminiu sau 

perle de sticlă – 25-50 µm 

• container 2 – oxid de aluminiu 50 - 

125 µm 

• container 3 – oxid de aluminiu 125 

- 250 µm 

Buc 1      

10,084.03  

     

10,084.03  

     

12,000.00  

13.  LAMPA 

FOTOPOLIM

ERIZARE 

- Dimensiuni: 24 x 200 mm - 

Greutate: 220 g - Voltaj: 110 – 220 

VAC, 50 – 60 Hz - Baterie: Litium – 

Ion - Amperaj: 2200 mAh - Putere: 

1200 mW/cm 

Buc 1           

840.34  

          

840.34  

       

1,000.00  

14.  ASPIRATOR 

SILENT 

COMPACT   

Voltaj si frecventa permise : 220-

240V. 50-60Hz  

Voltaj nominal : 230V 

Buc 1        

6,722.69  

       

6,722.69  

       

8,000.00  
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Puterea electrica a turbinei de 

aspirare : 490W  

Volum debit (max) : 2500l/min  

Nivel zgomot (la debit maxim) : 

55dB (A) 

Greutate : 13kg 

15.  ASPIRATOR 

SILENT DE 

MASA 

Flux de aer : 3300 l/min 

Rezervor de umplere cu praf : 

apro7.5 litri 

Consum : 1400W ( 230V )  

Nivel de zgomot : 63 dB ( A )  

Dimensiuni externe : 225 x 565 x 

595 

Buc 1        

4,201.68  

       

4,201.68  

       

5,000.00   

16.  SET FREZE 

CAD CAM 

Material : otel, set 100 bucăți Buc 1        

8,403.36  

       

8,403.36  

     

10,000.00  

TOTAL 263025.20 312999.99 

Va fi declarată câştigătoare firma care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cel mai mic preţ 

final evaluat. Ofertanţii pot depune o ofertă care să includă toate bunurile. 

2) Oferta va fi intocmita astfel: 

 descrierea caracteristicilor tehnice,  

 mentionarea termenului de livrare, 

 date ofertant (denumire, adresa sediu, email, telefon, administrator si alte informatii 

relevante) 

 Oferta va fi insotita de Certificatul de Inregistrare eliberat de Registrul Comertului 
3) Data limită pentru depunerea/transmiterea ofertelor este: 26.04.2021 , ora: 12.00. Ofertantul trebuie să ia 

toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către achizitor până la data si ora limită menţionată pentru 

depunere. 

4) Verificarea ofertelor va avea loc in data de 26.04.2021 

5) Oferta dumneavoastră, în formatul indicat, va fi transmisa în conformitate cu termenii şi condiţiile de 

livrare. Termen de livrare, maxim 2 luni de la data semnarii contractului si lansarea comenzii. Ofertele care 

depasesc acest termen vor fi descalificate. 

 Oferta dumneavoastra poate fi transmisa prin:  

- e-mail: dentaltehnicasist@gmail.com  

6) Conditii generale: 

(i) PREŢUL. Preţul total trebuie să includă  preţul pentru transport şi alte costuri locale necesare livrării 

produsului si punerii in functiune la următoarea destinaţie: loc Seini, str. Mihail Eminscu, nr 13, judet 

Maramureș. 

Preţul va fi exprimat in Lei/bucata. 

(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din 

punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Achizitia se va efectua 

de la  firma a carei oferta este in conformitate cu specificatiile tehnice mentionate mai sus si care oferă cel mai 

mic preţ.  

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de in 90 zile de 

la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la pct. 3 de mai sus. 

7) Vă rugăm confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă şi menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau 

nu. 

 

Cu respect,  

Resprezentant legal IS  

Stauder Ancuța – Daciana. 
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