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Prezentul document conţine 53 de pagini şi cuprinde fişa de date a achiziţiei, caietul de
sarcini, formulare şi modelul contractului de servicii.
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
INFORMATII GENERALE
La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele, caietul de
sarcini, clauzele contractuale şi specificaţiile conţinute în această documentaţie de atribuire.
Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile şi documentele cerute, până la termenul
limită de depunere a ofertelor specificat, va putea duce la respingerea ofertei.
Formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod
corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate, în original, dacă nu
se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate.
I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: Asociatia Sanse Egale pentru fiecare Craiova
Adresă: Craiova, Bd. Decebal, Nr.83, jud. Dolj
Localitate: Craiova
Cod poştal: 200617
Persoana de contact:
Telefon: 0351/427556
Nicolae Loredana
E-mail:
Fax: 0351427561
nicolae.loredana@asociatiasef.ro
Adresa/ele de internet (dacă este cazul)
Adresa autoritatii contractante

Ţara:România

I.b Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante
 ministere ori alte autorităţi publice  servicii publice locale
centrale inclusiv cele subordonate la nivel  servicii publice centrale
regional sau local
 apărare
agenţii naţionale
 ordine publică/siguranţă naţională
 autorităţi locale
 mediu
 alte instituţii guvernate de legea publică
 economico-financiare
 instituţie europeană / organizaţie  sănătate
internaţională
 construcţii şi amenajarea teritoriului
 întreprindere publică cu activitate  protecţie socială
relevantă
 cultura, religie şi actv. recreative
X altele (specificaţi): ONG
 educaţie
 activitate relevantă - apă
 activitate relevantă - energie
 activitate relevantă - transporturi
 activitate relevantă - poştă
 protectia consumatorilor
X altele (specificaţi): informare si orientare profesionala,
medierea muncii si formare profesionala, cosiliere psihosociala, orientare profesionala, informare si consiliere in
cariera, dezvoltare de programe de reconversie
profesionala pentru resursa umana activa si potential
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activa, consultanta pentru inceperea unei afaceri,
informare, consultanta, consilire si instruire pentru
inreprinzatorii privati si pentru alti specialisti in vederea
dezvoltarii sectorului privat local.
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
DA 
NU
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obtinute:
 la adresa mai sus mentionata
 altele: (adresa/fax/interval orar): Bulevardul Decebal, Nr 83, Craiova, Jud Dolj, cod postal 200621 Tel/
Fax: 0351427556,0351/427561 intre orele 09.00-17.00, persoana de contact: Nicolae Loredana.
Data si ora solicitărilor de clarificări (Formular nr. 17):,

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 18.01.2011, Ora limită : 1200
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 19.01.2011, Ora limita: 1200
NOTA:
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât
mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de
regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările
aferente - către toţi operatorii economici, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a
solicitat clarificările respective. Publicarea raspunsurilor se va face in SEAP.(www.e-licitatii.ro)
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(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp
util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicat/transmis nu mai
târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
(5) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând
astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta
din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada
necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către
operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Data şi ora limită de transmitere a răspunsului la clarificări:
Solicitările de clarificare se transmit de regulă înainte de data şi ora specificata în tabel mai sus:
- pe fax /prin poştă sau direct la adresa sus mentionata
- pe e-mail la adresa persoanei de contact menţionată din partea Autorităţii Contractante.
Toate raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari vor fi publicate în SEAP si vor fi
luate la cunostiinta de catre toti operatorii economici de pe pagina invitaţiei de participare.
Toate clarificarile aferente vor fi postate la adresa de internet www.e-licitaţie.ro.
1. c. Căi de atac
Eventualele contestaţii se pot depune:
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- fie la instanţa de judecata competentă (curtea de apel , sectia de contencios – administrativ si fiscal, pe
raza careia se afla sediul autoritatii contractante ) , când contestatorul nu este de acord cu decizia C.N.S.C.
Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
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Adresa: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitatea: BUCUREŞTI
E-mail: office@cnsc.ro
Adresa internet: www.cnsc.ro

Cod postal: 030084
Telefon: 021.310.46.41
Fax: 021.310.46.42

Denumirea instantei competenta: Curtea de Apel Craiova
Adresa:str. Nicolae Titulescu Nr. 4
Cod. Postal : 200.000
Localitatea: Craiova
Tel: 0251 418568
Fax: 0251 415600

Ţara: România

Tara: Romania

Termenul de depunere al contestaţiei este de 5 zile de la data luării la cunoştinţă de un act al Autorităţii
Contractante considerat nelegal. În cazul în care contestaţia se referă la conţinutul Documentaţiei de
atribuire, data luării la conoştinţă este data publicării Documentaţiei de Atribuire în SEAP.
I.d. Sursa de finanţare :
Se specifica sursele de finanţare ale
contractului ce urmează a fi atribuit :

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare
DA 
NU 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „ Promovarea
FONDURI NERAMBURSABILE 98% prin masurilor active de ocupare” , Domeniul major de
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
interventie 5.1” Dezvolatarea si Implementarea masurilor
active de ocupare”
Resurselor Umane 2007 – 2013 din care:
Contract POSDRU nr. /82/5.1/S/54993
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 91 %
BUGETUL DE STAT 9 %
FONDURI PROPRII 2 %

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
Achizitia publica de imprimanta laser multifunctionala pentru proiectul „Munca pe primul loc”
implementat în cadrul Asociatiei Sanse Egale pentru Fiecare Craiova, Cod CPV : 30232110-8
II.1.2) Denumire contract si locatia lucrarii , locul de livrare sau prestare: Contract de achizitie publica de
pentru proiectul „ Munca pe primul loc”
Locul de livrare, prestare: Craiova, Bld. Decebal, nr. 83, jud. Dolj, cod postal 200621
(a)Lucrari



Executie

Proiectare si executie

Realizare prin orice mijloace
corespunzatoare
cerintelor
specificate
de
autoritatea
contractanta

Principala locatie a lucrarii

(b)Produse

Cumpărare
Leasing financiar
Închiriere
Cumpărare în rate

(c) Servicii

Categoria serviciului 2A

2B



Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare
Bulevardul Decebal, Nr 83,
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Craiova, Jud
postal 200621
Cod CPV :

Dolj,

cod

Cod CPV: 30232110-8

Cod CPV :

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: 
Încheierea unui acord cadru

II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 30 zile din momentul semnării contractului de furnizare de
produse.
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) - Nu este cazul
Acordul cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ sau, dacă este Acordul cadru cu un singur operator
Nu este cazul
cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat

□

Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni
□□□
Nu este cazul
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU □
Nu este cazul
II.1.6) Divizare pe loturi
da 
nu 
Ofertele se depun pe:
Un singur lot 
Unul sau mai multe 
Toate loturile 
Alte informatii referitoare la loturi:
II.1.7) Acceptarea ofertelor alternative
da 
nu 
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II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II. 2.1) Total cantităţi /prestaţii servicii/ lucrări:
Valoarea estimată a 15.384 lei .
II. 2.2) Opţiuni Dacă există , descrierea acestor opţiuni:
Nu există opţiuni faţă de caietul de sarcini

III. Conditii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)
IV. PROCEDURĂ
IVI.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă

□

Licitaţie restrânsă
□
Licitaţie
restrânsă □
accelerată
Dialog competitiv
□

da 

nu 

da□
da□

nu 
nu 

Negociere cu anunţ de participare

□

Negociere fără anunţ de participare
Cerere de ofertă

□
■

Concurs de soluţii

□
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IV.2) Etapă finală de licitaţie electronică
DA □
NU 
Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________
IV.3) Legislaţia aplicată (se completează cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice – Ordonanţa
de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare,
HG nr. 925 /2006 cu modificările şi completările ulerioare şi după caz, alte acte normative (vezi
www.anrmap.ro)
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
Nota:
Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din
competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comune si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte ,
sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este asociat;
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din
urmatoarele situatii:
a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau
activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o
situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
in Romania sau in tara in care este stabilit;
d) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din
motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave
prejudicii beneficiarilor acestuia;
e) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
f) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in
legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-e).
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind neîncadrarea în
prevederile art.180 din OG 34/2006
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din ordonanţă
Solicitat 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării ofertantului.
Se solicită completarea şi semnarea de către reprezentantul
legal al ofertantului a formularului nr.3 din sectiunea de
formulare .
Cerinţa este obligatorie în vederea calificării ofertantului.
Se solicită completarea şi semnarea de către reprezentantul
legal al ofertantului a formularului nr.4 din sectiunea de
formulare respectiv Declaratia privind neincadrarea in
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Nesolicitat □

situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006;
De asemenea, se vor atasa:
1. certificat de atestare fiscala in original sau copie legalizata
privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale
bugetelor locale,
2. certificat de atestare fiscala in original sau copie legalizata
privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul general
consolidat, eliberat de Administratia Finatelor Publice.
Observatii:
Certificatele solicitate trebuie sa fie in termen de valabilitate
la data deschiderii ofertei.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca
ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181
din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru
atribuirea contractului de servicii.
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Cerinţa este obligatorie în vederea calificării ofertantului.
Persoane juridice/fizice române
Se solicită prezentarea urmatoarelor certificate:
1. Copie dupa certificatul de inregistrare emis de Oficiul
Registrului Comertului – copie semnata si stampilata de
reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea”conform cu
originalul”,
2. Certificat emis de Oficiul registrului Comertului de pe
langa Tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 de zile
inainte de data deschiderii ofertelor din care sa rezulte:
-Ofertantul desfasoara activitati similare cu cele care fac
obiectul prezentei achizitii in domeniul fiscal
- Certificatul va fi prezentat in original sau copie legalizata.
In situatia in care ofertantul nu are obiectul de activitate
corespunzator obiectului contractului, acesta va fi exclus de
la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica (pentru persoanele juridice).
Persoane juridice /fizice străine

Cerinţă obligatorie:
-documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare
ori apartenenţa din punct de vedere profesional in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul
este rezident.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie
legalizata la care se va alatura traducerea autorizata si
legalizata a acestora in limba romana. In situatia in care se
constata ca ofertantul are obligatii restante neachitate la
bugetul consolidat si/sau bugetele locale, acesta va fi exclus
din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica .

V. 3) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia economico-

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării ofertantului.
Ofertantul trebuie să facă dovada unei situatii economico-
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financiară
Solicitat 

Nesolicitat □

financiare stabile.
Documente edificatoare solicitate:
1. Fisa de informatii generale (formularul 5) - original
2. Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (2007, 2008,
2009). In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a
inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, cifra de
afaceri se va calcula corespunzator perioadei efective de
activitate.
3.Bilant contabil pentru exercitiile financiare 2007, 2008,
2009 – va fi certificat cu mentiunea conform cu originalul,
semnat si stampilat de reprezentantul societatii ofertante.
Bilanturile contabile trebuie sa fie vizate si inregistrate de
organele competente, prevazute de legislatia tarii in care
este stabilit ofertantul. Ofertantii nerezidenti vor prezenta
traduceri autorizate si legalízate ale documentelor solicitate.
Autoritatea contractanta isi reserva dreptul de a solicita
ofertantilor-persoane fizice sau juridice romane si straineprezentarea si altor documente in cazul in care cele
nominalízate la alineatul precedent un sunt relevante.
Cerinta minima de calificare:
-cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie cel putin
egala cu 30.768 lei.

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică Ofertantul trebuie sa faca dovada ca poate sa execute
contractul in conformitate cu cerintele cuprinse in caietul de
Solicitat 
Nesolicitat □
sarcini.
Autorizare privind livrarea produselor Autorizaţie privind livrarea produselor care fac obiectul
Solicitat

Nesolicitat □
procedurii în termen de valabilitate (numai pentru
comercianti)
Autorizaţiile pentru livrarea produselor pot fi eliberate fie de
producătorul direct al echipamentelor fie de distribuitorul
autorizat al acestora din România pentru operatorul
economic participant la procedura de cerere de oferta.
Autorizaţiile pot fi depuse, fie în original, fie în copii traduse
şi legalizate.
Declaratie privind efectivul mediu
anual al personalului de specialitate
direct raspunzator de modul de
indeplinire
al
contractului
de
achizitie(achizitie,livrare,punere
in
functiune,etc)
Solicitat 
Nesolicitat □
Lista principalelor livrări
Solicitat 
Nesolicitat □

Ofertantul trebuie sa depuna o declaratie de propria
raspundere privind efectivul mediu anual al personalului de
specialitate direct raspunzator de modul de indeplinire al
contractului de achizitie.
Se va prezenta CV al persoanei/persoanelor responsabile.
Se va completa Formularul nr. 6 din Sectiunea Formulare
Lista principalelor livrari de produse. Ofertantul va
prezenta o listă a principalelor livrări în ultimii 3 ani, din care
cel puţin una are ca obiect livrarea de produse similare.
Se va completa Formularul nr. 7 din Sectiunea Formulare.

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova
Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj
BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700
T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: office@asociatiasef.ro
CIF 14956542

9

Recomandări
Solicitat 

Nesolicitat □

Recomandări privind modul de îndeplinire a obligaţiilor
contractuale asumate, semnate de conducătorii unităţilor la
care s-au furnizat produse similare – minim una.

Angajament privind activitatea de Angajament privind activitatea de service . Ofertantul va
service in perioada de garantie
completa o declaraţie privind activitatea de service.
Solicitat 
Nesolicitat □ Se va completa Formularul nr. 8 din Sectiunea Formulare
Angajament
privind
respectarea Angajament privind respectarea clauzelor contractuale
clauzelor contractuale
Ofertantul va completa o declaraţie privind respectarea
Solicitat 
Nesolicitat □
clauzelor contractuale, conform Formularului nr. 18 din
Sectiunea Formulare.
Certificat de participare la licitatie cu Se va completa formularul nr. 19
oferta independenta
Solicitat 
Nesolicitat □
Nu se admit subcontractanti
Informaţii privind subcontractanţii
V.5) Standarde de asigurare a calităţii
Solicitat



Pentru asigurarea calitatii lucrarilor - certificate de asigurare
a calitatii, emise de organisme acreditate, care sa ateste ca
ofertantul respecta standardele calitatii ISO 9001/2001 sau
echivalent - copie legalizată sau copie certificată pentru
conformitate cu originalul semnată si stampilata.

Nesolicitat □
V.6) Standarde de protecţia mediului
Solicitat □
Se solicită în procedurile de atribuire a contractelor de
Nesolicitat 
achiziţie publică având ca obiect prestarea de servicii sau
execuţia de lucrări.
V.7) Dacă este aplicabil, modul de Se vor detalia criteriile de selectare/preselectare
selectare/preselectare
- pentru licitaţia restrânsă, dialog Se va preciza clar modul de selectare/preselectare
competitiv, negociere cu publicarea (algoritmul de calcul, după caz)
prealabilă a unui anunţ, concurs de
soluţii
1.In cazul in care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), ofertantul trebuie sa
faca dovada in acest sens, prin prezentarea unui document in conformitate cu prevederile Legii nr.
346/2004 privind stimularea infintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (Formularul nr.16 din
Sectiunea IV - Formulare si modele) si poate beneficia, in cadrul procedurii de atribuire, de facilitatile
prevazute de acest act normativ.
2.Documentele de calificare vor fi analizate de comisia de evaluare numita de autoritatea contractantă.
Orice ofertant care indeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare va
fi considerat calificat.
Nerespectarea conditiilor – respectiv modificarea clauzelor - prevazute in cele doua angajamente
privind activitatea de service (formularul 8) respectiv respectarea clauzelor contractuale (formularul 18)
duce la descalificarea ofertelor in temeiul art. 36 din HG 925/2006.
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Fiecare pagină a documentelor de calificare va fi numerotată şi ştampilată de către reprezentantul legal
al agentului economic ofertant. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură - menţionat în clar
numele întreg. Nu se folosesc prescurtări.
În caz contrar, documentele nu pot fi luate în considerare deoarece nu sunt asumate de către ofertant
prin semnare şi ştampilare de către reprezentantul legal.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei
VI.3) Garanţia de participare

Oferta va fi redactată în limba Română
60 de zile
Garantia de participare este in cuantum de 1% din
valoarea estimata a contractului, respectiv 154 lei.
Contul bancar in care va rugam sa efectuati plata pentru
constituirea garantiei de participare solicitate este deschis
la BRD GSG si are numarul:
RO 16 BRDE170SV66165571700.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare pe
toata perioada de valabilitatae a ofertei.
Garantia de participare se constituie prin una din
urmatoarele modalitati:
- virament bancat (se va prezenta documentul de plata
purtand viza bancii pentru certificarea viramentului; suma
reprezentand garantia de participare trebuie sa se afle in
contul autoritatii contractante la momentul deschiderii
ofertei);
- instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asigurari (se
prezenta in original, in cuantumul si pentru perioada
prevazuta – conform Formular nr. 9.)
Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Scrisoarea trebuie prezentata in ORIGINAL si
anexata/atasata la coletul cu oferta, si sa indeplineasca
urmatoarele cerinte;
- Sa faca referire expresa la procedura organizata
de autoritatea contractanta;
- Sa contina în clar denumirea autoritatii
contractante în favoarea careia s-a constituit
- Valoarea garantiei sa corespunda sumei fixe
solicitate prin documentatia de atribuire;
- Sa aiba înscrisa valabilitatea pentru care a fost
constituita care trebuie sa corespunda cu cea
înscrisa în documentatie;
- Sa contina parafa lizibila a bancii emitente si
semnatura autorizata;
- Sa fie emisa pentru operatorul economic care a
depus oferta;
- Sa prevada ca plata garantiei se va executa
neconditionat, la prima cerere a beneficiarului
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VI.4)
Modul
de
prezentare
propunerii tehnice
VI.5)
Modul
de
prezentare
propunerii financiare

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

(autoritatii contractante), pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate
(ofertantul).
a Propunerea tehnică va fi întocmită respectand obligatoriu
specificatiile din caietul de sarcini.
a Ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Formularul de oferta (in original - conform Formular nr.
10 din Sectiunea Formulare);
2. Centralizatorul propunerii financiare (in original conform Formular nr.11 din Sectiunea – Formulare;
3. Propunerea de contract de achizitie publica insusita de
ofertant (Formular nr. 18).
Propunerea financiara trebuie sa cuprinda detalierea
tuturor elementelor de cost ce o formeaza.
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei, fara
TVA.
Nu se accepta oferte alternative.
1.Adresa la care se depune oferta: OFERTA ŞI
DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC OFERTA SE VOR
DEPUNE LA URMATOAREA ADRESA: LOC. CRAIOVA,
BLD DECEBAL, NR.83, JUD. DOLJ, COD POSTAL
200621, in plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menționa:
„A NU SE DESCHIDE INAINTE DE
DATA DE DESCHIDERE A
OFERTELOR: 25.01.2011 ORA 12”
2.DATA LIMITĂ PENTRU
25.01.2010 ORA: 11.00

DEPUNEREA OFERTEI:

3.NUMĂRUL DE EXEMPLARE: 1 (UNU) ORIGINAL
La depunerea plicului ofertanții vor solicita înregistrarea
datei şi orei pe plicul mare exterior
Plicul exterior va conține în interior câte un plic sigilat şi
ştampilat dupa cum urmează:
‐ plicul nr.1: documente de calificare ;
‐ plicul nr.2: propunere tehnică ;
‐ plicul nr. 3: propunere financiară;
PLICURILE INTERIOARE/EXTERIOARE TREBUIE SĂ
FIE MARCATE CU DENUMIREA ŞI ADRESA
OFERTANTULUI, PENTRU A PERMITE RETURNAREA
OFERTEI FĂRĂ A FI DESCHISĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE
OFERTA RESPECTIVĂ ESTE DEPUSA DUPA
TERMENUL LIMITA.
1. Oferta se va depune in asa fel incat sa fie primita
de catre autoritatea contractanta inainte de
termenul limita de depunere specificat in Invitatia
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de participare. Ofertele trebuie sa contina toate
documentele si informatiile solicitate si se vor
depune:
 Fie prin servicii postale / de curierat
 Fie prin livrare directa la adresa mentionata anterior.
 Ofertele depuse la alta adresa decat cea indicata vor fi
respinse ca inacceptabile si returnate nedeschise.
2. OFERTA VA FI INSOTITA DE :
Scrisoarea de inaintare – Formular nr. 2
DOCUMENTE
PRIVIND
CONSTITUIREA
GARANTIEI DE PARTICIPARE (IN ORIGINAL).
- IMPUTERNICIREA INSOTITA DE COPIE A
ACTULUI
DE
IDENTITATE
A
REPREZENTANTULUI
LEGAL
AL
OFERTANTANTULUI.-FORMULAR NR.1
3. Originalul şi copiile trebuie tipărite sau scrise cu
cerneală neradiabilă, vor fi numerotate, semnate şi
ştampilate
pe
fiecare
pagină
de
reprezentantul/reprezentanţii
autorizaţi
corespunzător să angajeze ofertantul în contract.
-

Lipsa propunerii tehnice si/sau financiare va duce la
respingerea ofertei ca inacceptabila.

13
Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situatia
personala, capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale, situatia economica si financiara, precum si
capacitatea tehnica si profesionala, solicitate prin
documentatia de atribuire, duce la respingerea ofertei ca
neconforma.
Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi
deschisa, daca va fi cazul.
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor
de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nicio
responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
Plicul exterior/coletul continand oferta se primeste de catre
autoritatea contractanta numai daca este intact, sigilat si
netransparent.
Ofertele primite se pastreaza nedeschise de autoritatea
contractanta, pana la data si ora inceperii sedintei de
deschidere.
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In cazul documentelor emise de institutii / organisme
oficiale abilitate in acest sens, documentele respective
trebuie semnate si parafate conform prevederilor legale.
Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel
dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre
persoana / persoanele autorizata / autorizate sa semneze
oferta.
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a
autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de
participare ori care este primita de catre autoritatea
contractanta dupa expirarea datei si orei limita, este
declarata oferta intarziata.
OFERTANTUL A CARUI OFERTA ESTE DECLARATA
INTARZIATA VA FI EXCLUS, IAR OFERTA SA SE
RETURNEAZA NEDESCHISA.
VI 7. Data şi ora limită de depunere a
ofertelor

25.01.2011, ora 11.00
Adresa: Bld. Decebal, nr. 83, Craiova, Jud Dolj, Cod
postal 200621

VI.8 Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

VI.9 Deschiderea ofertelor

Persoana responsabila cu inregistrarea: Nicolae
Loredana
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si
retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in
acest sens. Daca doreste sa opereze modificari in oferta
deja depusa, are obligatia de a asigura primirea si
inregistrarea modificarilor de catre autoritatea contractanta
pana la data si ora limita pentru depunerea ofertelor.
Modificarile trebuie prezentate in conformitate cu
prevederile de la capitolul V.6., cu amendamentul ca plicul
exterior se va marca, in mod obligatoriu cu inscriptia
« MODIFICARI »
Ofertantul nu are dreptul de a-si modifica sau de a-si
retrage oferta dupa expirarea datei si orei limita stabilita
pentru depunerea ofertelor.
Ofertele se vor deschide in data de:
25.01.2011 ORA 12.00 la urmatoarea adresa:
Loc. Craiova, bld. Decebal, nr.83, jud Dolj, cod 200621
La sedinta de deschidere a ofertelor pot participa
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, pe bază de
scrisoare de împuternicire conform Formularului nr. 1 si a
actului de identitate.
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VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
VII.1 Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
a) Factori de evaluare pentru fiecare loc in parte:
Nr. crt.
Criteriul de evaluare
1
2

X

Pretul ofertei
Termen de livrare
Total

Punctaj maxim
acordat
60 puncte
40 puncte
100 puncte

1. Punctajul pentru factorul de evaluare „pretul ofertei” se acorda astfel:
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului
de evaluare respectiv;
b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel:
Pn = (pret minim/pretn) x punctaj maxim acordat
2. Pentru factorul de evaluare „termen de livrare”, punctajul se acorda astfel:
a) pentru termenul de livrare cel mai mic se acorda punctajul maxim alocat acestui factor de
evaluare ;
b) pentru alt termen de livrare decat cel mentionat mai sus, punctajul se acorda dupa
formula: Pn= (termen minim/termenn) x punctaj maxim acordat
Punctajul total se calculeaza prin insumarea punctelor obtinute la cei doi factori.
Informare ofertanţi
Autoritatea contractantă va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi informaţi în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
In cazul in care in urma evaluarii ofertelor se constata ca doua sau mai multe oferte admisibile au
acelasi pret, comisia de evalare va solicita ofertantilor in cauza sa depuna o noua oferta financiara in
plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel
mai scazut; in cazul in care, dupa prezentarea noilor oferte, exista din nou doua sau mai mult oferte
cu acelasi pret, solicitarea se poate repeta pana la stabilirea ofertei castigatoare.
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ÎNCHEIEREA ACORDULUI –CADRU
VIII. 1. Atribuirea contractului:
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta si/ sau sa
anuleze intreaga procedura de atribuire. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a lansa o noua
invitatie de participare.
Autoritatea Contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, inainte de data transmiterii comunicarii
privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii contractului, numai
in urmatoarele cazuri:
-nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de operatori
economici este mai mic decat cel minim prevazut, pentru fiecare procedura, de OUG nr. 34/ 2006,
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
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-au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/ sau neconforme ;
- nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi
comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ sau financiare;
-abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila
incheierea contractului. Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in
mod cumulative urmatoarele conditii:
-in cadrul documentatiei de atribuire si/ sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata
erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de
achizitie publica, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta,
proportionalitatea si eficienta utilizarii fondurilor publice;
-autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective făra ca acestea sa
conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor respective.
In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul a carui oferta
a fost stabilita ca fiind castigatoare, datorita faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie
de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, atunci acesta are dreptul
sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta exista si este
admisibila. In caz contrar, se anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achizitie publica.
In nici un caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce
natura, legate de anularea procedurii, chiar daca Autoritatea Contractanta a fost notificata in
prealabil in aces sens.
Autoritatea Contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat in Documentatia
de atribuire, cu toate anexele specificate.
Autoritatea Contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor,
dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.
Nu e cazul
VIII.2 Ajustare preţului contractului
DA □
NU

VIII.3 Garanţia de bună execuţie
DA □
Nu e cazul
NU

IX. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR
Autoritatea contractantă va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire
în conformitate cu legislaţia română în vigoare.
Anunţul de atribuire va fi publicat la adresa de internet: www.e-licitatie.ro
X. PRECIZĂRI FINALE
PREZUMŢIA DE LEGALITATE ŞI AUTENTICITATE A DOCUMENTELOR PREZENTATE
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor
documentelor prezentate în original şi /sau copie în vederea participării la procedură.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din
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partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau
legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

XI. ALTE PRECIZARI:
XI.1.Confidenţialitate
1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei,
precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere
dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când
nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective.
XII.2.Fraudă şi corupţie
1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în
procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub
sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică.
2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de
oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică.
Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai
ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare.
3. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta
a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică
XIII. 3. Formularul de contract
Ofertanţii vor prezenta împreună cu oferta formularul de contract aflat în documentaţia de atribuire
completate cu datele de identificare ale ofertantului si oferta de pret, lucru care înseamnă însuşirea
condiţiilor puse în prezenta documentaţie de atribuire. Formularul de contract este unul general acesta
urmând a fi particularizat conform cu oferta câştigătoare şi cu prevederile documentaţiei de atribuire şi
va fi consultat de ambele părţi înaintea semnării.

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova
Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj
BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700
T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: office@asociatiasef.ro
CIF 14956542

17

CALENDARUL PROCEDURII

Nr crt
1
2
3
4

5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

Denumire activitate
Transmiterea invitatiei de
participare
Punerea la dispozitie a
documentatiei de atribuire
Primirea de clarificari privind
documentatia de atribuire
Raspunsul la solicitarile de
clarificari privind documentatia
de atribuire
Primirea ofertelor
Deschiderea ofertelor
Verificarea cerintelor minime
de calificare
Stabilirea clarificarilor la
documentele prezentate de
ofertanti(daca e cazul)
Primirea raspunsurilor la
solicitarile de clarificari(daca e
cazul)
Stabilirea operatorilor
economici calificati
Stabilirea ofertelor
inacceptabile, neconforme
Stabilirea ofertei castigatoare
Notificarea agentilor economici
privind rezultatul procedurii
Semnarea contractului de
lucrari
Transmiterea spre publicare a
anuntului de atribuire
Intocmirea dosarului de
achizitie

Termen
12.01.2011 in SEAP
la www. E-licitatii.ro
12.01.2011in SEAP la
www. E-licitatii.ro
18.01.2011 ora 12
19.01.2011 ora 12

25.01.2011 ora 11
25.01.2011 ora 12
28.01.2011
28.01.2011

02.02.2011

02.02.2011
02.02.2011
02.02.2011
02.02.2011
09.02.2011
15.02.2011
15.02.2011
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CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii
contractante.
Produsele solicitate în Caietul de Sarcini sunt destinate pentru desfăşurarea în bune condiţii a
activităţilor specifice pentru implemetarea Proiectului „Munca pe primul loc” din cadrul Programului
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară nr.
5”Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de Intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si
implementarea masurilor active de ocupare.
Obiectul contractului este achiziţia, livrarea, transportul, punerea in functiune a
produsului solicitat în Caietul de Sarcini la urmatoarae adresa: Loc. Craiova, Bld Decebal, Nr.83,
jud. Dolj pentru urmatoarele produse, SAU ECHIVALENT:
Imprimanta laser
multifunctionala
sau echivalent
Tip
Viteza maximă de
imprimare si scanare
Rezoluţie
Volum de
imprimare/copiere
maxim lunar
Alimentare cu hârtie
standard
Procesor
Memorie standard
Capacitatea maximă de
alimentare cu hârtie
Capacitate de ieşire
maximă
Tip de medii acceptate
Valori acceptate pentru
greutatea hârtiei
Interfeţe

Tip scanner

1 bucata

Copiator/Sistem printare multifunctional alb-negru A6-A3
Imprimare : până la 36 ppm pentru A4 si pana la 20 ppm pentru
A3
Scanare: pana la 70 opm (300 dpi prin DF)
1800x600 dpi pentru imprimare; 600x600 dpi pentru copiere,
scanare si fax
Până la 48.000 de pagini pe lună

1150 de coli
Alimentator automat de hartie(ADF)
667 MHz
Sistem: 2GB, HDD: 250 GB
Caseta 1: 500 coli, A5 - A3, 60 - 90 g/m²
Caseta 2: 500 coli, A5 - A3, 60 - 90 g/m²
Alimentare manuala (bypass): 150 coli, A6-A3, 60 - 210 g/m²
250 de coli (fara finisher)
Hârtie simplă, plicuri, folii transparente, etichete, hârtie pentru
cărţi de vizită, hârtie strălucitoare pentru fotografii
60 - 210 g
Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T
USB 2.0
Scanare Retea TWAIN
Scan-to-FTP
Scan-to-Box (pe HDD)
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Scan-to-USB

Moduri fax
Viteze pentru fax:
Compresii pentru fax

Functii fax

Software de gestionare a
imprimantei

33,6Kb/s
MH/MR/MMR/JPEG/JBIG
Polling
Transmisie intarziata
PC-Fax
Receptionare confidentiala in box (necesita HDD)
Receptie pe email, FTP, SMB
Pana la 400 programe joburi
PageScope Net Care Device Manger
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility

Contorizare
Pana la 1000 conturi utilizatori (100 conturi fara HDD)
Suport Active Directory
(nume utilizator + parola + email + director smb)
Definire acces la functiile echipamentulu

Tehnologie

Laser electrostatic, Tandem, indirect
Toner polimerizat Simitri HD™

Altele

Consola support
Job separator
Kit de instalare
Working table

Garantie

12 luni.
Cu timp de interventie de minim 24 de ore iar in cazul
inlocuirilor de piese de pana la 48 de ore. In cazul in care
nu se va putea realiza reparatia in 48 de ore se va pune la
dispozitia unitatii contractante un sistem similar pana la
remedierea defectului

In pretul exprimat se va include inclusiv expedierea, transportul, montarea si punerea în
funcţiune a imprimantei la sediul achizitorului situat in Craiova, Bd. Decebal, Nr.83, jud. Dolj
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Transportul produsului asigurat de către furnizor, inclus în preţul ofertat se va efectua cu mijloace de
transport acoperite, curate şi uscate, fără posibilitatea degradării produselor.
Documente de însoţire a produsului: Transportul trebuie însoţit de următoarele documente:
- Factură fiscală
- Aviz de însoţire a mărfii
- Declaraţia de conformitate
- Document de certificare a calităţii, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare.
Recepţia produsului:
Recepţia cantitativă a produsului se face la sediul achizitorului de către comisa de recepţie în prezenţa
reprezentantului furnizorului. Furnizorul are obligaţia de a comunica în scris achizitorului, înainte de
livrarea produselor, următoarele: numele şi prenumele delegatului, serie şi număr C.I., numărul de
înmatriculare al autovehiculului. Livrarea produsului se va face in termenul prevazut, in intervalul orar:
09.00-16.00.
Recepţia calitativă: se va efectua recepţia calitativă şi cantitativă. În caz de neconformitate, produsul va
fi respins, furnizorul având obligaţia de a-l înlocui (conform prevederilor contractuale).
Întocmit,
Administrator de retea
Badita Alin
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FORMULARE
Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul
acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.
Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:

Formular nr.1

Imputernicire

Formular nr. 2

Scrisoare de inaintare

Formular nr. 3

Declaraţie privind situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006

Formular nr. 4

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G.
nr. 34/2006

Formular nr. 5

Informaţii generale

Formular nr.6

Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate direct
raspunzator de modul de indeplinire al contractului de achizitie publica

Formular nr.7

Declaratie privind livrarile de produse din ultimii doi ani

Formular nr.8

Angajament privind activitatea de service

Formular nr.9

Scrisoare de garanţie bancară pentru participare cu ofertă la procedura de
atribuire a contractului de achiziţie publică

Formular nr.10

Formular de oferta produse

Formular nr.11

Centralizator preturi

Formular nr.12

Declaratie privind indeplinirea cerintelor de calificare

Formular nr.13

Declaratie privind calitatea de participant la procedura
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Fromular nr.14

Experienţa similară

Formular nr.15

Declaratie privind respectarea normelor de protectie a muncii

Formular nr. 16

Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii

Formular nr. 17

Solicitare de clarificari

Formular nr.18

Angajament privind respectarea clauzelor contractuale

Formularul nr.19

Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
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FORMULAR NR.1

IMPUTERNICIRE
Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată
la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……,
reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate
........…………………………,
împuternicim
prin
prezenta
pe
.............…………............………………,
domiciliat
în
……………..........…………………..............…………………..................………………, identificat
cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de
……………......……………,
la
data
de
………......…,
având
funcţia
de
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de cerere de oferta
în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari de reparatii generale - autoritate
contractantă –ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA cu sediul in Craiova
, bld. Decebal, nr. 83, Jud. Dolj.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate
pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data
……………

Denumirea mandantului
S.C. …………………………………
reprezentată legal prin
...........................................................
(Nume, prenume) (Funcţie)
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR NR. 2
OFERTANTUL
contractante
……..................
(denumirea/numele)

Înregistrat

la

sediul

autorităţii

nr. …......./….......

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ….......................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anuntului de participare nr. ….. din ………................ publicat in SEAP,
(ziua/luna/anul)
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului …............................................
(denumirea
contractului
de
achiziţie publică)
…..................................................................... noi …..........................................................
(denumirea/numele ofertantului)
vă transmitem alăturat următoarele:
b) Documentul ….……………….............................. privind garanţia pentru participare,
(tipul, seria/numărul, emitentul)
în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ….. copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării …............

Cu stimă,
Ofertant,…...................................
(semnătura autorizată)
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FORMULAR NR. 3.
DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările
şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată
prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
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Data completării
...............................

Operator economic,
.....................................
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FORMULARUL NR.4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate
de ofertant la procedura de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect achizitia .........................................pentru proiectul „Munca pe primul loc”- la data de
..............
(zi /lună /an), organizată de Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare”Craiova, declar pe
propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit.
a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată .................;
c') în ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligaţiile contractuale fără a aduce prejudicii beneficiarilor.
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
.............................................................
semnătură autorizată)
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FORMULAR NR.5
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)
lei

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)
echivalent euro

1..............
2.............
3..............
Media anuală :

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL 6
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea /numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIRECT
RĂSPUNZĂTOR DE MODUL DE ÎNDEPLINIRE AL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________, denumirea /numele si
sediul /adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Asociatiei Sanse Egale pentru Fiecare
Craiova, cu sediul in Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 137A, bl N8, sc.2, parter, cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Personal angajat

Anul

Documente care atestă calificarea

Anexez la declaraţie CV-urile personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de
achiziţie publică, precum şi copiile documentelor care atestă calificarea acestora.
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
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FORMULAR NR. 7
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI
DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
..........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
..................................
semnătură autorizată)
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Anexa formular 7
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
Nr.
crt.

Obiect
contract

CPV

0.

1

2

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea
furnizorului*
)

Preţul total
al
contractului

Procent
îndeplinit
de
furnizor
(%)

4

5

6

Cantitate
(U.M.)

Perioad
a de
derulare
a
contract
ului **)

7

8

1

2

Operator economic,
......................
(semnatură autorizată)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova
Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj
BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700
T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: office@asociatiasef.ro
CIF 14956542
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FORMUALR NR 8
ANGAJAMENT
PRIVIND ACTIVITATEA DE SERVICE IN PERIOADA DE GARANTIE
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................... (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, urmatoarele
 Constatarea defectiunilor in perioada de garantie se asigura la sediul beneficiarului direct in
termen de 24 de ore de la notificare prin telefon, mail, sau fax
 La primirea unei astfel de notificari, ne angajam de a remedia defectiunea sau de a inlocui
produsul, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de
garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care
curge de la data inlocuirii produsului. Perioada de remediere a defectiunilor este de 48 de
ore, iar perioada de inlocuire a produsului este de 5 zile
 Pe perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire a produsului ne angajam sa
punem la dispozitia achizitorului un echipament echivalent pentru continuitatea activitatii
 Daca dupa ce am fost instiintat, nu se reuseste remedierea defectiunilor in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele noastre si
fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de
furnizor prin contract
 Precizam ca service-ul in perioada de garantie va fi asigurat de:
- SC .........................
- persoana de contact ......................
- telef. ...........................
-fax. ..........................
-mail . .................................
 De asemenea intelegem faptul ca Asocitia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova isi rezerva
dreptul de a elimina ofertantii care nu si-au indeplinit sau si-au indeplinit in mod defectuos
obligatiile contractuale in temeiul art. 181 litera c1 din OUG 34/2006 modificata prin OUG
94/2007.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova
Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj
BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700
T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: office@asociatiasef.ro
CIF 14956542
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FORMUALR NR.9
BANCA
___________________
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Catre :
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA cu sediul Craiova, str. Calea
Bucuresti, Nr.137A, bl.N8, parter, jud. Dolj

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de servicii de contabilitate,
________________________________________(denumirea bancii), avand sediul inregistrat la
_________________________________________(adresa bancii),
ne obligam fata ………………………………………………………..sa platim suma de .............. (se
specifica suma reprezentand garantia de participare - in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa
si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa
autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada
de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ____________________
_____________________ (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in c) oferta sa
fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____________________
______________________ (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie
publica in perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova
Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj
BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700
T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: office@asociatiasef.ro
CIF 14956542
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FORMULAR NR. 10
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre,
precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3.
Ne
angajăm
să
menţinem
această
ofertă
valabilă
pentru
o
durată
de
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova
Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj
BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700
T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: office@asociatiasef.ro
CIF 14956542
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FORMULAR NR. 11

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
Anexă la ofertă

NR
CRT

DENUMIRE (produs, marca, tip)

Pret
unitar, lei
fara TVA

Buc

IMPRIMANTA LASER
MULTIFUNCTIONALA

Pret total,
lei fara
TVA

Termen de
livrare, zile
calendaristice
de la
semnarea
contractului

1

Total
PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI : 60 ZILE DE LA DATA DEPUNERII OFERTEI.

Data completării ......................
Operator economic,
(semnatura autorizată, stampila)
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FORMULAR NR.12
MODEL DECLARAŢIE INIŢIALĂ PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE
CALIFICARE
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), în calitate de:
- ofertant unic (cu ofertă individuală)
- ofertant asociat (cu ofertă comună)
la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul
CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate
în documentaţia de atribuire, după cum urmează :
Situaţia personală
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Situaţia economico-financiară
Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Standarde de asigurare a calităţii
Standarde de protecţie a mediului.
(se bifează după caz)
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia
sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita,
în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.
Data completării

Operator economic,
...................................
(semnătură autorizată)

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), in sustinerea DECLARATIEI mentionez succinct modul concret de indeplinire a
documentelor*
asa cum au fost solicitate in documentatia de atribuire de catre autoritatea contractanta:
A. Situatia personala:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………
37
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B. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………
C. Situatia economico-financiara:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………….
D. Capacitatea tehnica si/sau profesionala:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………….
E Standarde de asigurare a calitatii:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
F Standarde de protectie a mediului:
•....................................
•………………………
NOTA: daca au fost solicitate se completeaza inclusiv cu valori, cantitati sau alte asemenea.
Inteleg ca in cazul in care primesc din partea autoritatii contractante o solicitare de a prezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare
prezentate mai sus, ma oblig sa le prezint in termenul stabilit.
Data completarii: ....................
OPERATOR ECONOMIC,
.................................
(semnatura autorizata)
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FORMULARUL 13
Operatorul economic
______________________________
(denumirea /numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………………
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei e fals în
acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică……………
……………………

(

se

menţionează

……………………………………………. …………………
şi

codul

CPV),

la

data

de

procedura),

având

ca

obiect

( denumirea produsului, serviciului sau lucrării

………………….

(zi

/lună

/an),

organizată

de

……………………………………………………………………………… (denumirea autorităţii contractante)
particip şi depun ofertă :
□ în nume propriu ;
□ ca asociat în cadrul asociaţiei ……………………………………………………………………. ;
□ ca subcontractant al ……………………………………………………….. ;
( Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2.Subsemnatul declar că :

39

□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici ;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă de date de recunoaştere o prezint în anexă ;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului
e achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului
de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declaraţie.
5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ………………………………….
……………………………………………………………(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
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FORMULAR 14
OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
2. Numarul si data contractului: ____________________________________.
3. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
4. Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. Tara:
____________________.
5. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului(se bifeaza optiunea
corespunzatoare
6.

Valoarea contractului:

exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul
a) initiala (la data semnarii
contractului):
b) finala (la data finalizarii
contractului):

exprimata in echivalent
EURO

_________

___________

_________

___________

7.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
___________________________.
8. Natura si cantitatea de servicii care a fost prestata in baza contractului, precum si alte aspecte
relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara

_______________________________.
Operator economic
_______________ (nume prenume)
(semnatura autorizata)
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FORMULAR NR. 15
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea
ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii
contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a
muncii, care sunt în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor
obligaţii.

41
Data completării:
Operator economic,……....………………………..
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR NR.16

DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA OFERTANTULUI
IN CATEGORIA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

I. Date de identificare a intreprinderii
Denumirea intreprinderii :
_____________________________________________________________ .
Adresa sediului social:
_____________________________________________________________ .
Cod unic de inregistrare :
_____________________________________________________________ .
Numele si functia :
_____________________________________________________________ .
(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)
II. Tipul intreprinderii
Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:
[ ] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia
economico-financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2 din
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
[ ] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelorefectuate
conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici
si mijlocii, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.
[ ] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici
si mijlocii, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratiii
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii 1)
Exercitiul financiar de referinta 2)
Numarul mediu anual de
salariati

Cifra de afaceri
anuala neta

Active totale
(mii lei / mii euro)

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior,datele financiare au inregistrat modificari
care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie(respectiv microintreprindere, intreprindere
mica, mijlocie sau mare)
[ ] Nu
[ ] Da (in acest caz se va completa si se va atasa o
declaratie referitoare la exercitiul financiar
42
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anterior).
Semnatura __________________________________________________________________
(numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea)
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Data intocmirii: ...................................
Operator economic,
..................................

_________
1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt
cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari
sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati,
cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.
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FORMULAR 17
Nr. ________ / _____
SOLICITARE DE CLARIFICĂRI
Către,
S.C. ___________________________________
(denumire ofertant)
Referitor la oferta dumneavoastră depusă în cadrul procedurii de......................(tip procedură)
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ………. (obiectul
contractului/acordului-cadru), Cod CPV ................... , vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu
privire la:
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până la data
de ...............

45
Cu consideraţie,
Preşedintele comisiei de evaluare,
……………………………….
(nume şi semnătura)
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FORMULAR NR. 18
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
Subsemnatul, reprezentant legal/împuternicit al .................. (denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, urmatoarele
 Suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de furnizare.
Propunem modificarea urmatoarelor clauze:.............

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata, stampila)
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FORMULAR NR.19

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate
de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de
vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele
declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât
ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de
achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu
obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Data

Ofertant,
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)
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Model Contract de furnizare nr......./................
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu completările şi modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
între
Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova, cu sediul in Craiova, Str. Calea Bucuresti, Nr.
137A, B l.N8, sc.2, parter, Jud. Dolj, cod postal 200617, CIF 14956542, reprezentata prin dl. In’t
Veld Adrian Johan – presedinte, in calitate de achizitor
şi
…………………(denumirea
operatorului
economic),cu
sediul
în
…………………………,
tel/fax:…………………………, număr de înmatriculare ………in……………cod de înregistrare fiscală
……………………….,cont……………
deschis
la…………………reprezentată
prin..............…………………(numele
şi
prenumele
conducătorului),având
funcţia
de
........................................, în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate,
de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare - vor fi interpretaţi conform regulilor şi uzanţelor internaţionale,
guvernate de regulamentul INCOTERMS 2000
i. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia
din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
3. Interpretare
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3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul
feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
Clauze generale
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze şi să serviseze pe perioada de garantie convenita
produsele specificate in propunerea financiara din caietul de sarcini în perioada/perioadele convenite,
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate.
5. Preţul contractului
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor
accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor este de…………………….lei, fără TVA, conform
centralizatorului de preturi din caietul de sarcini.
6. Durata contractului
Durata prezentului contract este de 30 zile, adică de la....................... până la ………...............
7. Executarea contractului
Executarea contractului începe odata cu semnarea contractului de ambele parti.
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
- propunerea tehnică;
- propunere financiară;
- caietul de sarcini;
- centralizator de produse;
8.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează
prevederile caietului de sarcini.
9. Caracterul confidenţial al contractului
9.1 - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare
a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii
contractului.
9.2 - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la
contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
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10. Obligaţiile furnizorului
10.1 - Furnizorul se obligă să livreze achizitorului, şi să instaleze produsele definite în prezentul contract.
10.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
10.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioada prevăzuta în propunerea tehnică, anexă
la contract.
10.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite
pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
11. Obligaţiile achizitorului
11.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
11.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
11.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 20 zile de la
emiterea facturii de către acesta.
11.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor din prezentul contract. Imediat după ce
achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor imediat.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a realiza contractul.
12.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 0,1% din
plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii lezate
să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură
judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data
scadenţei obligaţiilor neefectuate.
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile Legii
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că
această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.
În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1- Garanţia tehnică a produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14. Ambalare şi marcare
14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea sa facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să
ajungă în bună stare la destinaţia finală.
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(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în
toate punctele de tranzit.
15. Începere, finalizare
15.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a începe executarea contractului imediat dupa semnarea
contractului de achizitie.
15.2 - (1) Furnizarea produselor în baza contractului trebuie finalizate în termenul prevazut in
propunerea finaciara a caietului de asrcini.
16. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
16.1 – (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul achizitorului , intre orele 09-17 conform
caietului de sarcini .
16.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
- Factură fiscală
- Aviz de însoţire a mărfii
- Declaraţia de conformitate
- Document de certificare a calităţii, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare.
Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
16.3 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor privind receptia produselor.
17. Recepţie, inspecţii şi teste
17.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
17.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în Caietul de sarcini anexa la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
17.3 - Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
17.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
18. Servicii
18.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
18.2 - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in
perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de
garanţie asumată prin contract.
19. Piese de schimb
19.1. - Furnizorul are obligaţia de a furniza piese de schimb livrate de către acesta, după expirarea
perioadei de garanţie, contra cost, în baza unor contracte viitoare, in baza unei solicitari scrise.
19.2. - În perioada de garanţie a produselor furnizorul are obligaţia de a furniza piesele de schimb şi
subansamblurile care se defectează.
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19.3. - În eventualitatea în care a încetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are obligaţia:
a) de a notifica în avans (cu cel puţin 90 de zile) achizitorului, pentru a permite acestuia să
cumpere piesele necesare; şi
b) de a pune la dispoziţie achizitorului, fără plată, dacă i se cere, proiectele, desenele şi
specificaţiile pieselor de schimb.
20. Perioada de garanţie acordată produselor
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul
şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a
furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.
20.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea
tehnică. (se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi
instalarea acestora la destinaţia finală.
20.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie.
20.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a interveni in minim 24 de ore iar in
cazul inlocuirilor de piese in 48 de ore. In cazul in care nu se va putea realiza reparatia in 48 de ore se
va pune la dispozitia unitatii contractante un sistem similar pana la remedierea defectului.
Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă
perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
21. Ajustarea pretului contractului
21.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt
cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
21.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
22. Încetarea contractului
Contractul va inceta la sfarsitul perioadei de derulare stabilite.
23. Forţa majoră
23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada în care aceasta actionează.
23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
23.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 2 zile de la încetare.
24. Soluţionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
24.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti competente din România.
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(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
25. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
26. Comunicari
26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
26.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii
27. Legea aplicabila contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
27.2 – Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi
reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de
Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa,
subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi
şi reglementări. Furnizorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate
din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de
acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor,
............................
(semnătură autorizată)

Furnizor,
..............................
(semnătură autorizată)

53

53

Solicitare de clarificare nr.1
la documentatia de atribuire privind ”Achizitia publica de imprimanta laser
multifunctionala”-cod CPV 30232110-8 pentru proiectul “Munca pe primul loc”
POSDRU nr./82/5.1/S/54993.
INTREBARE NR.1:
Referitor la documentatia de atribuire privind achizitionarea unei imprimante laser
multifunctionale pentru proiectul cu finantare in cadrul POSDRU “Munca pe primul
loc”, cod CPV 30232110-8, va adresam urmatoarea solicitare cu privire la
specificatiile FAX:
1.Kit-ul fax este un modul optional, deci nu este inclus in echiparea standard
a unui astfel de echipament.
Va rugam sa specificati daca se doreste sau nu acest optional in configurtaia
finala.
RASPUNS NR.1:
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Nu se doreste achizitionarea kit-ului fax.

17.01.2011
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