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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: Blv. Decebal, Nr. 83, Jud. Dolj
Localitate: Craiova

Cod poştal: 200621

Persoana de contact:

Telefon: 0351427556

Ţara:România

Nicolae Ionela Loredana
E-mail:

Fax: 0351/427.561

loredana.nicolae@asociatiasef.ro
Adresa/ele de internet (dacă este cazul)- www.asociatiasef.ro
Adresa autoritatii contractante

I.b Principala activitate sau principalele activităţi ale autorităţii contractante
 ministere ori alte autorităţi publice
centrale inclusiv cele subordonate la nivel
regional sau local

 ordine publică/siguranţă naţională

 autorităţi locale
 alte instituţii guvernate de legea publică
europeană

 întreprindere
relevantă

 servicii publice centrale
 apărare

agenţii naţionale

 instituţie
internaţională

 servicii publice locale

/

organizaţie

 mediu
 economico-financiare
 sănătate

publică

X altele (specificaţi): ONG

cu

activitate

 construcţii şi amenajarea teritoriului
 protecţie socială
 cultura, religie şi actv. recreative
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 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
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):Craiova, Bd. Decebal, Nr. 83, Jud. Dolj ,Cod 200621, fax: 0351427561 in
atenţia d-nei Nicolae Ionela Loredana, intre orele 09.00-17.00
4
00

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări :
14.12.2010, ora limită : 12
00
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 15.12.2010, ora limita : 12
Solicitările de clarificare se transmit de regulă înainte de data şi ora specificata în tabel de mai sus:
-pe fax /prin poştă sau direct la adresa Autorităţii Contractante: Bulevardul Decebal, Nr 83, Craiova, Jud Dolj,
cod postal 200621.
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 care au obţinut, în condiţiile OUG 34/2006, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru
a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. Publicarea raspunsurilor se va face in
SEAP (www.e-licitatii.ro).
(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 .
1. c. Căi de atac
Eventualele contestaţii se pot depune:
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- 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
Adresa: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitatea: BUCUREŞTI

Cod postal: 030084

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: 021.310.46.41

Adresa internet: www.cnsc.ro

Fax: 021.310.46.42

Ţara: România

Denumirea instantei competenta: Curtea de Apel Craiova
Adresa:str. Nicolae Titulescu Nr. 4

Cod. Postal : 200.000

Localitatea: Craiova

Tel: 0251 418568

Tara: Romania

Fax: 0251 415600
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, 5
data luării la conoştinţă este data publicării Documentaţiei de Atribuire în SEAP.
I. d Sursa de finanţare :
Venituri provenite din:
-

-

fonduri publice prin
Programul
Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa
prioritară 5 „ Promovarea masurilor
active de ocupare”, 98%, si venituri
proprii, 2%, pentru suma eligibila de
197.674 lei, conform contract nr.
POSDRU 82/5.1/S/54993.

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare


DA

NU



Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „ Promovarea
masurilor active de ocupare” , Domeniul major de
interventie 5.1” Dezvolatarea si Implementarea masurilor
active de ocupare”, Contract POSDRU nr. /82/5.1/S/54993

venituri proprii.

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: Achizitie mobilier pentru proiectul „Munca pe primul loc” implementat în
cadrul Asociatiei Sanse Egale pentru Fiecare Craiova, conform contract POSDRU/82/5.1/S/54993
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare:
Contract achizitie publica de mobilier. Locul de livrare: Loc. Craiova, Bl. Decebal, Nr. 83, Jud. Dolj, Cod
200621
5

(a) Lucrări

□

Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare
prin
orice
mijloace
corespunzătoare
cerinţelor
specificate
de
autoritate
contractantă
□
Principala locaţie a lucrării
________________________

■

(b) Produse

Cumpărare
Leasing financiar
Închiriere
Cumpărare în rate

(c) Servicii
■
□
□
□

Principalul loc de livrare: Craiova,
Bl. Decebal, Nr. 83, jud. Dolj, Cod
200621

□

Categoria serviciului
2A □
2B □

Principalul loc de prestare
_______________________

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: ■
Încheierea unui acord cadru: □
II. 1.4. Durata contractului de achiziţii publice : 30 de zile din momentul semnării contractului de achizitie
mobilier.
II.1.6) Divizare pe loturi
DA
□
NU ■
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate
Ofertantul va depune doar oferta de bază

DA □

NU ■

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări: Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata a contractului de achizitie de mobilier este de 232.309 lei , fara TVA.
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III Condiţii specifice contractului
III.3 Alte condiţii particulare referitoare la contract:
III.3.1. Contract rezervat
III.3.2. Altele
IV: PROCEDURA
IVI.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

□
□
□
□

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică

DA □
DA □

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluţii
DA □

NU ■
NU ■

□
□
■
□

NU ■

IV.3.) Legislaţia aplicată
1. 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, aprobată cu modificări prin Legea 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 418/15.05.2006;
2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.
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V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) trebuie sa completeze
Declaraţii privind calitatea de
Formularul 10 – Declaraţie privind calitatea de participant la
participant la procedura
Solicitat ■
Nesolicitat □ procedură
Declaraţii privind eligibilitatea
Solicitat ■

Nesolicitat □

Documente
care
demonstrează neîncadrarea în
prevederile art. 181
Solicitat ■

Nesolicitat □

Cerinţa minimă obligatorie de calificare constă în prezentarea de catre
operatatorul economic (lider, asociat, subcontractant) a documentelor de
mai jos:
1. Formular 2 - original
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr.
34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică.
Cerinţa minimă obligatorie de calificare constă în prezentarea de catre
operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) a documentelor de
mai jos:
1. Formular 3 – original
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă
nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de achizţie publică.
2. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor
Publice privind plata datoriilor la Bugetul consolidat in termen de
valabilitate - original sau copie legalizata.
3. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale
privind plata datoriilor la bugetul local in termen de valabilitate - original
sau copie legalizata.
Pentru persoane juridice străine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate,
caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că
şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către
buget. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se
afă într-una din stuaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va
fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare.

ATENTIE:
Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau
copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi
transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba română.
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.
A nu se folosi prescurtări.
Documentele emise de autorităţile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de lege, nu vor fi
emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor.
Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul
sa solicite informaţii direct de la autorităţile competente.
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare).
Persoane juridice române
Cerinţa minimă obligatorie de calificare constă în prezentarea
Solicitat ■
Nesolicitat □ documentelor prezentate mai jos de catre agentul economic(lider, asociat,
subcontractant):
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluioriginal sau copie legalizată emis cu cel mult 30 zile inainte de data
de deschidere, din care sa rezulte :
7

7

a) ca ofertantul detine in obiectul de activitate COD CAEN,
corespunzator obiectului prezentului contract.
b)

date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de
inregistrare);

c) reprezentantii legali;
d) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare,
administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire
la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una
din aceste situatii.
Persoane juridice /fizice străine
Solicitat ■

Nesolicitat □

1. Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii
profesionale operatorul economic va prezenta documente
edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca
persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în
traducere legalizată.

ATENTIE:
Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau
copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi
transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba română.
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.
A nu se folosi prescurtări.
Documentele emise de autorităţile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de lege, nu vor fi
emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor.
Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul
sa solicite informaţii direct de la autorităţile competente.
V. 3.) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind
situaţia Cerinţa minimă obligatorie de calificare constă în prezentarea
economico-financiară
documentelor de mai jos:
Solicitat ■
Nesolicitat □
1. Fişă de informaţii generale - care contine cifra medie de afaceri pe
ultimii trei ani, Formularul 4.
2. Cerinta minima de calificare - Cifra de afaceri medie pe ultimii trei
ani trebuie sa fie de cel putin:464.618 lei.
3. Se va prezenta Bilant contabil pentru exercitiul financiar 2009 –
inregistrat si vizat de organul finaciar competent, va fi certificat cu
mentiunea conform cu originalul, semnat si stampilat de reprezentantul
societatii ofertante.
Bilantul contabil trebuie sa fie vizat si inregistrat 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 ofertantilorpersoane fizice sau juridice romane si straine-prezentarea si altor
documente in cazul in care cele nominalízate la alineatul precedent nu
sunt relevante.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat
(inclusiv liderul) va prezenta acest formular.
Întreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a cifrei de
afaceri în conformitate cu art.16 din Legea 346/2004
8

8

Angajament privind
respectarea clauzelor
contractuale.
Solicitat ■

Nesolicitat □

Declaratie privind efectivul
mediu anual al personalului de
specialitate direct raspunzator
de modul de indeplinire al
contractului.
Solicitat ■

Nesolicitat □

Angajament privind respectarea clauzelor contractuale
Ofertantul va completa o declaraţie privind respectarea clauzelor
contractuale conform Formularul nr. 7 din Sectiunea Formulare. In
situatia in care exista clauze contractuale neprevazute care se doresc a fi
introduse in contract, vor fi prezentate inainte de depunerea ofertei prin
solicitari de clarificari, in termenele prevazute la capitolul clarificari,
mentionat anterior.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal de conducere si
de specialitate pentru executarea in bune conditii a contractului de achizitie
publica (atat in ceea ce priveste livrarea, cat si in privinta asigurarii
montajului si a celorlalte servicii specificate in Caietul de sarcini).
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-ul persoanei/persoanelor responsabile. Se va
completa Formularul nr. 8 din Sectiunea Formulare.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat
(inclusiv liderul) va prezenta acest formular.

Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se
va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod
individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de
participare nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM.
Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri şi a garanţiei de participare la
50 % va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/ 2004 din care sa
rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor – persoane juridice romane si persoane
juridice straine - prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent
nu sunt relevante.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste
documente.
V.4.) Capacitatea tehnică
Lista principalelor livrari de
1. Lista principalelor livrari de mobilier - Ofertantul (operator
produse
economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna)
Solicitat ■
Nesolicitat □
vor completa o listă a principalelor contracte derulate finalizate în
ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea
ofertelor), din care să rezulte ca au desfăsurat un contract de
furnizare de mobilier, în valoare de minim 232.309 lei fara TVA.
Ofertanţii vor completa în acest sens Formularul nr. 9 şi vor indica
clar contractul care respectă condiţia minimă de 232.309 lei fara TVA
Recomandari
1. Recomandari privind
modul de indeplinire a obligatiilor
Solicitat ■
Nesolicitat □
contractuale asumate, semnate de conducatorii unitatilor la care sau livrat produse similare – minim una original sau copie
legalizata.
Informatii
privind 1) Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii completata de liderul
subcontractantii/ asociatii
Asocierii.
Solicitat ■
Nesolicitat □ Formularul 11
2) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa
cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se
9
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Standarde
calitǎţii

de

Solicitat ■

asigurare

a

Nesolicitat □

mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara
pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se
oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este
raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea
contractului.
3) Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care
participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care
se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va
legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat
Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.
4) Fiecare subcontractant va completa cu propriile date, Formularul 9 Declaraţie privind calitatea de participant la procedură si Formularul 4 Informaţii generale
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea
sistemului calitatii la producătorul/ furnizorul produselor ofertate,
respective mobilier, cel putin ISO 9001 sau echivalent în termen de
valabilitate.
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de cel putin
liderul asocierii.
Nu se accepta operatori economici în curs de acreditare.

OBSERVATII
1) 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.
2) Se poate completa, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare obligatorii
menţionate la Cap. V din prezentul document, o declaraţie pe proprie răspundere în
conformitate cu art.11 alin (4) din HG 925/2006 (Formularul 4 din secţiunea Formulare şi
modele).
3) Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova îşi rezerva dreptul de a elimina ofertantii care
nu si-au indeplinit sau si-au indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale in temeiul art.
1
181 litera c din OUG 34/2006 modificata prin OUG 94/ 2007.
4) 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.
5) 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) Garanţie de participare
Solicitat ■
Nesolicitat □

limba română
60 zile
Garantia de participare este in cuantum de 1% din valoarea estimata a
contractului, respectiv 2.323 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
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modalitati:
- virament bancar (se va prezenta documentul de plata purtand viza
bancii pentru certificarea viramentului)
- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara
sau de o societate de asigurari (se prezinta in original, in cuantumul si
pentru perioada prevazuta – conform Formular nr. 13).
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
documentatia de atribuire;

sumei

fixe

solicitate

prin

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 (autoritatii contractante),
Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a
garantiei de participare in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004
Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se
va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod
individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de
participare nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM.
Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind garanţia de participare la 50 % va prezenta o declaratie pe
proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346 / 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in
categoria I.M.M.-urilor.
VI.4) Modul de prezentare a
1. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet
propunerii tehnice
în corelaţie cu Caietul de sarcini.
VI.5) Modul de prezentare a
1. Prezentarea propunerii financiare: Propunerea financiară va fi
propunerii tehnice si financiare
exprimată ferm în lei, pentru fiecare poziţie in parte conform
Formularului nr. 5 si a Anexei la Formularul 5.
2. Pretul va rămâne neschimbat pe toată perioada de de derulare a

contractului.
Se va completa Formularul 6 în care se vor prezenta clar
caracteristicile tehnice mobilierului ofertat.

Preţul va include toate naturile de cheltuieli ocazionate de livrarea şi
montarea produselor la sediul beneficiarului.
Ofertele financiare se depun pentru toate produsele din cadrul
caietului de sarcini. Ofertele parţiale şi cele financiare nesemnate
vor fi declarate neconforme.
VI.6) Modul de prezentare a ofertei

Adresa la care se depune oferta: LA ASOCIATIA SANSE EGALE
PENTRU FIECARE CRAIOVA, CU SEDIUL IN CRAIOVA, BD
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DECEBAL, NR.83, JUD. DOLJ, COD 200621
Data limită pentru depunerea ofertei:
Data 21.12.2010 ora 11.00
1. Numărul de exemplare: 1 (unul) exemplar original pentru
documentele de calificare şi propunerea tehnico-financiară.
2. Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:
Ofertele se vor depune la urmatoarea adresa: ASOCIATIA SANSE
EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA, CU SEDIUL IN CRAIOVA,
BD DECEBAL, NR.83, JUD. DOLJ, COD 200621, în plic sigilat şi
ştampilat, pe care se va menţiona:
„OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICA DE MOBILIER”
„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 21.12.2010 ora 12.00”.
Plicul va conţine în interior un plic sigilat şi ştampilat cu:
- plicul nr. 1: documente de calificare care va conţine
următoarele documente:
1. Opis documente de calificare
2. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
3. Declaratie privind eligibilitatea
4. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181
din OUG 34/2006
5. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia
Finantelor Publice privind plata datoriilor la Bugetul
consolidat in termen de valabilitate
6. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele
locale privind plata datoriilor la bugetul local in termen de
valabilitate
7. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului original sau copie legalizată
8. Fisa de informatii generale
9. Angajament privind respectarea clauzelor contractuale
10. Declaratie privind efectivul mediu anual al
personalului de specialitate direct raspunzator de modul
de indeplinire al contractului.
11. Lista principalelor livrari de produse
12. Recomandari
13. Lista cuprinzând asociaţii şi subcontractanţii
14. Documente emise de organisme acreditate, care
confirma certificarea sistemului calitatii la producator pentru
produselor ofertate (cel putin ISO 9001 sau alte documente)
15.Declaratie privind respectarea normelor de protective a
muncii
16. Certificat de participare la licitatie cu oferta
independenta
- plicul nr.2 : propunere tehnico-financiară
1. Opis propunere tehnico-financiară
2. Oferta financiară
3. Oferta tehnică
Plicurile interioare 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 declarată întarziată.
12
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Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi
semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii
autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul
documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest
sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate
conform prevederilor legale.
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare
pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor
prezentate.
In exteriorul plicului sigilat si stampilat se vor prezenta şi
următoarele documente:
a) Scrisoarea de înaintare
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în
conformitate cu modelul prevăzut în formularul 1
b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru
persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a
ofertelor.( formular nr.18)
c) Garanţie de participare – scrisoare de garantie original,
ordin de plata. (formular nr.13 sau op)
3. Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta
de bază.
4. Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaţa personală,
capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică
şi financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, solicitate
prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei. De
asemenea, necompletarea unui document lipsă dintre cele specificate,
în termenul comunicat de comisie, cel mult 72 ore, are drept
consecinţă respingerea ofertei ca inacceptabilă sau neconformă.
5. Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect
descalificarea ofertantului.
6.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 limită de depunere a 21.12.2010, ora 11.00
ofertelor
VI.8) Posibilitatea retragerii sau
1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă
modificării ofertei
adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii
ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora
stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii
contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării.
Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu
posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la
data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
operatorului economic.
4. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât
cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este
considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.
1. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:
VI.9) Deschiderea ofertelor
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Locul deschiderii ofertelor: Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare
Craiova, Bd. Decebal. Nr.83, Dolj
Data: 21.12.2010, ora 12.00
2. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:
Reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor.
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut

□

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

■

Factori de evaluare

Punctaj

Pondere

Oferta financiara

100

60%

100

40%

Criteriul tehnic
Termen de livrare (inclusiv montaj)

100 puncte

a) Evaluarea ofertei financiare
Oferta a carei propunere financiara este cea mai scazuta va primi scorul de 100 puncte.
Pentru restul ofertelor , punctajul se va calcula astfel :
Punctaj financiar = (pret minim/ pret ofertat) x 100
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Preturile care se compara sunt preturile exclusiv TVA.
b) Evaluarea ofertei tehnice
Punctajul pentru “termen de livrare” se acordă astfel:
a) pentru termenul de livrare cel mai mic, se acorda punctaj maxim.
b) pentru un termen de livrare mai mare decît cel prevazut la litera a), punctajul se acordă astfel:
Pn1 = termenul de livrare cel mai mic / termenul de livrare n x100.
Desemnarea ofertei castigatoare
Cea mai avantajoasa oferta economica se stabileste prin aplicarea ponderii ofertei financiare (60%) si
ponderii ofertei tehnice (40%).
Punctajul total= PF x 60% + PT x 40%

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VIII.1 Ajustarea preţului contractului
DA □ NU
■
VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului
DA ■
NU □

Nu se acceptă ajustarea preţului contractului.
a) Garanţia de buna execuţie în cuantum de 5 % din
valoarea totala a contractului (fara TVA).
b) Mod de constituire a Garanţiei de bună execuţie
Scrisoare de Garanţie Bancară- constituita in termen de
3 zile de la semnarea contractului .
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Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii
asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca contractantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta
are obligatia de a notifica pretentia executantului,
precizind obligatiile care nu au fost respectate .
GARANŢIA
DE
BUNĂ
EXECUŢIE
SE
VA
ELIBERA/RESTITUI
DE
CĂTRE
AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ ÎN TERMEN DE 14 ZILE DE LA DATA
ÎNDEPLINIRII
DE
CĂTRE
CONTRACTANT
A
OBLIGAŢIILOR ASUMATE PRIN CONTRACT, DACĂ NU
A RIDICAT PÂNĂ LA ACEA DATĂ PRETENŢII ASUPRA
EI. (FORMULARUL NR. 14)
Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de o reducere cu
50% a garanţiei de bună execuţie în conformitate cu art.
16 din legea 346/2004.
Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se
va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod
individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de
participare nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM.
IX. COMUNICĂRI ÎN CADRUL DERULĂRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE.
Pe parcursul derulării procedurii în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 61 din OUG 34/2006
modalităţile de comunicare a documentelor pot fi:
1. prin poştă
2. prin fax
3. prin mijoace electronice
4. prin orice combinare a celor prevăzute la punctele 1-3
In cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile
prevederile legale referitoare la semnatura electronica. În consecinţă nu vor fi luate în calcul mail-urile care
nu respectă această cerinţă
In cazul transmiterii prin mijoace electonice operatorii economici îşi asumă riscul nereceţionării în
termen util a datelor având în vedere problemele tehnice care pot apare în funcţionarea tehnicii electronice
de calcul.
Nu se acceptă documente nesemnate şi neştampliate.
X. COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL APLICĂRII PROCEDURII
Se va comunica rezultatul aplicării procedurii, tuturor ofertanţilor, in cel mult 3 zile lucrătoare de la
data la care comisia de evaluare a stabilit oferta câştigătoare.
Dacă nu se realizează trimiterea comunicării şi prin fax sau mijloace electronice, atunci perioada de
aşteptare înaintea semnării contractului se majorează cu 5 zile.
Perioada de aşteptare poate fi utilizată de persoanele care se simt lezate de un act al autorităţii
contractante în legătură cu procedura de achiziţie publică, pentru a-l contesta, în termen de cel mult 5 zile
de la data luării la cunoştinţă a actului pe care îl consideră nelegal. Contestatia care priveste un singur lot nu
va afecta lotul ramas, fata de care procedura de atribuire va continua, fiind suspendata doar corespunzator
lotului in cauza asupra caruia se realizeaza contestatia.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ ofertanţii câştigător/ câştigători cu privire
la acceptarea ofertei/ ofertelor prezentate.
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Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă
nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum
urmează:
 pentru fiecare ofertã respinsã, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere,
detaliindu-se argumentele în temeiul cãrora oferta a fost consideratã inacceptabilã şi/sau
neconformã, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi
performanţã prevãzute în caietul de sarcini
 fiecãrui ofertant care a prezentat o ofertã acceptabilã şi conformã, prin urmare admisibilã, dar care
nu a fost declaratã câştigãtoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigãtoare
în raport cu oferta sa, numele ofertantului cãruia urmeazã sã i se atribuie contractul de achiziţie
publicã sau, dupã caz, ale ofertanţilor cu care urmeazã sã se încheie un acord-cadru.
 tuturor ofertanţilor declaraţi necâştigători, data limită până la care au dreptul de a depune
contestaţie, conform legii.
Autoritatea contractantă este îndreptăţită să nu comunice anumite informaţii, dar numai în situaţia în
care divulgarea acestora:
1. ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale,
2. ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale,
3. ar fi contrară interesului public,
4. ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privaţi,
5. ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia
6.

XI . Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate
Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor
prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din
partea acesteia nici oraspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu
înlatura raspunderea exclusivaa ofertantului sub acest aspect.
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CAIETUL DE SARCINI
Obiectul licitaţiei îl constituie achiziţia de Mobilier pentru dotarea Centrului de Reintegrare a
somerilor din Regiunea SV Oltenia, creat pentru in cadrul proiectului”Munca pe primul loc”, implementat de
Asociatiei Sanse Egale pentru Fiecare Craiova conform POSDRU nr. /82/5.1/S/54993.
Caracteristicile tehnice solicitate în Documentaţia descriptivă sunt minime şi obligatorii.
Neofertarea unei poziţii sau mai multor poziţii va duce la declararea ofertei ca fiind neconformă.
Preţul va include cheltuielile de execuţie, amabalare, manipulare, montare pe amplasament, taxele
de transport pana la sediul beneficiarului situat in Craiova, Bd Decebal, nr.83, jud. Dolj
Furnizorul va lua in calcul distanţa panǎ la beneficiar şi absenţa facilitǎţilor de manipulare de la
sediul acestuia. Furnizorul are obligaţia de a ambala corespunzator produsele astfel încat acestea sa facǎ
faţǎ, fǎrǎ limitare, la manipularea durǎ din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la condiţii
meteorologice care ar putea sǎ aparǎ în timpul transportului, astfel încat sǎ ajungǎ în bunǎ stare la
destinaţia finalǎ.

Nr.

DENUMIRE PRODUS

U/M

CANT.

COD CPV

crt.
39121100-7
1

BIROU UN CORP

buc

20
17

1600 x 800 x 760 mm
39121100-7
2

BIROU UN CORP 1200 x 800 x 760 mm

buc

81

3

BIROU CU 3 CORPURI -

buc

1

39121100-7

2550 x 1700 x 760 mm
39121100-7
4

BIROU UN CORP – 1800 x 800 x 760 mm

buc

2

5

CANAPEA 2 PERS. PTR.SALA DE
ASTEPTARE

buc

2

6

CANAPEA 3 PERS. PTR.SALA DE
ASTEPTARE

buc

1

7

DULAP CU 4 USI GLISANTE

buc

4

39113600-3

39113600-3

17

39122100 - 4

8

DULAP FISET METALIC

buc

8

39132100 - 7

9

DULAP MOBIL

buc

19

39132100 - 7

10

BIROU RECEPTIE

buc

1

39121200 – 8

11

RAFT METALIC CU 6 POLITE

buc

30

39141100 - 3

12

SCAUNE

buc

192

39112000 - 0

13

CUIER 19 angajatori

buc

2

39100000 - 3

14

CUIER 8 angajatori

buc

1

39100000 - 3

DETALII TEHNICE
1. BIROU UN CORP 1600 x 800 x 760 mm
Biroul va avea o structura de otel cu blat de lucru melaminat cu grosimea de 18 mm. Va fi prevazut cu 4
picioare de culoare neagra, iar structura de otel va fi mobila, permitand reglarea inaltimii picioarelor.
Culoarea blatului melaminat va fi Havana.
2. BIROU UN CORP 1200 x 800 x 760 mm
Biroul va avea o structura de otel cu blat de lucru melaminat cu grosimea de 18 mm. Va fi prevazut cu 4
picioare de culoare neagra, iar structura de otel va fi mobila, permitand reglarea inaltimii picioarelor.
Culoarea blatului melaminat va fi Havana.
3. BIROU CU 3 CORPURI – 2550 x 1700 x 760 mm
Biroul va avea o structura de otel si blatul de lucru din pal melaminat de 25 mm .Culoarea blatului de lucru
va fi Havana. Dispunerea corpurilor biroului va fi in stea. Elementul central(corpul central) va avea
dimensiuni de 1600 mm x 800 mm, iar elementul mai mic va avea dimensiuni de 800 x 800 mm. Cele 3
corpuri vor fi dispuse in unghiuri de 90 cm. Suprafata totala a biroului va fi de 2550 mm x 1700 mm.
Inaltimea cadrului de otel va fi de 1105 mm, iar culoarea va fi neagra.
4. BIROU UN CORP – 1800 x 800 x 760 mm
18
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Biroul va avea o structura de otel cu blat de lucru melaminat cu grosimea de 18 mm. Va fi prevazut cu 4
picioare de culoare neagra, iar structura de otel va fi mobila, permitand reglarea inaltimii picioarelor.
Culoarea blatului melaminat va fi Havana.
5. CANAPEA 2 PERS PT. SALA DE ASTEPTARE
Canapeauna va fi realizata pe structura de lemn cu spataru si sezutul tapitate cu piele ecologica. Numarul
de locuri va fi pentru 2 persoane iar culoarea va fi Havana (sau echivalentul nuantei). Dimensiuinile vor fi de
1100 X 575 X 390/750 mm.
6. CANAPEA 3 PERS. PT.SALA DE ASTEPTARE
Canapeauna va fi realizata pe structura de lemn cu spataru si sezutul tapitate cu piele ecologica. Numarul
de locuri va fi pentru 2 persoane iar culoarea va fi Havana (sau echivalentul nuantei). Dimensiuinile vor fi de
1100 X 575 X 390/750 mm.
7. DULAP CU 4 USI GLISANTE 2000X550X800
Dulapul cu 4 usi glisante va fi confectionat din pal melaminat de 18mm si respectiv 25mm plafonul superior.
Sistemul de glisare folosit va fi de TIP SLIDER cu sinele de glisare confectionate din aluminiu, astfel incat sa
asigure o glisare foarte usoara si silentioasa a usii. Partea inferioara va fi prevazuta cu picioare de reglaj de
60 mm.
8. DULAP FISET METALIC
Dulapul fiset metalic va avea o structura de otel si va fi prevazut cu 2 usi glisante confectionate din plastic
care gliseaza pe sine de glisare confectionate din aluminiu, ce asigura o glisare foarte usoara si silentoasa a
usii. Culoarea dulapului va fi de aluminiu si va fi prevazut cu 4 rafturi reglabile la inaltimi diferite, pe fante
metalice, precum si un sistem de inchidere centralizat cu chei.
9. DULAP MOBIL
Dulapul mobil va fi confectionat din aluminiu pe structura de otel, prevazut cu blat melaminat, de culoare
neagra pentru a putea fi atasat de birou.
10. MOBILIER RECEPTIE
Va fi un birou de receptie pe structura de otel, cu 4 picioare negre care sa sustina blatul de lucru. Va fi
format din 3 corpuri dispuse la unghi de 120-160 de grade, confectionate din pal melaminat cu o grosime de
18 mm. Partea frontala va fi constituita dintr-un perete din pal melaminat. Culoarea partii melaminate a
biroului de receptie va fi Havana.
11. RAFT METALIC
Rafturile vor fi din metal pe structura de otel fixate cu piulite asezate pe 6 nivele .
Lungimea ansamblurilor metalice formate din rafturi va fi de 12900 mm iar inaltimea de 2400 mm. Culoarea
atat a structurii de sustinere cat si a rafturilor va fi neagra.
12. SCAUNE
Scaunele vor fi fixe cu sezutul si spatarul acoperit cu piele ecologica de culoare neagra. Structura scaunului
va fi realizata din teava metalica de asemenea de culoare neagra. Dimensiunile sezutului vor fi de 460x460
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mm, ale spatarului de 460x360 mm. Latimea scaunului va fi de 590 mm, iar inaltimea totala va fi de 840 mm.
13. CUIERE
Cuierele vor fi pe cadru de otel de culoare neagra cu 19, respectiv 8 angajatori in partea superioara.
ATENTIE !
1. Conditiile specificate in prezentul caiet de sarcini, sunt minim admisibile. În acest sens orice ofertă
prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai
în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor
minimale din caietul de sarcini.
2. Ofertantii au obligatia de a prezenta oferta tehnica cu toate datele pentru fiecare produs, imaginea
acestuia (desen sau fotografie), materiale si accesorii folosite pentru acestea precum si alte
elemente care dau originalitate si asigura un nivel calitativ superior fata de cerintele caietului de
sarcini.
3. Dimensiunile si materialele din prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii .
4. Oferta de pret va fi prezentata pentru fiecare produs in parte.
5. Produsele de mobilier trebuie sa aiba o garantie de minim 1 an.
6. Transportul: Transportul produselor se va asigura de către furnizor şi este inclus în preţul ofertat şi
se va efectua cu mijloace de transport acoperite, curate şi uscate.
7. Documente de insotire a marfurilor: Fiecare transport trebuie insotit de Aviz de Expeditie, Factura
Fiscala, Declaratie de Conformitate, Certificat de garantie.
8. Receptia produselor cantitativă si calitativa a produselor se face la sediul achizitorului de către
comisa de recepţie a achizitorului în prezenţa reprezentantului furnizorului. Furnizorul are obligaţia
de a comunica în scris achizitorului, înainte de livrarea lotului, următoarele: numele şi prenumele
delegatului, serie şi nr. C.I., numărul de înmatriculare al autovehicului, cantitatea ce urmează a fi
livrată. Produsele constatate necorespunzatoare nu vor fi acceptate returnandu-se pe cheltuiala
furnizorului, acesta avand obligatia de a le inlocui cu produse corespunzatoare in termen de 48 h .
9. Plata produselor. Preţul produselor furnizate, stabilit în urma efectuării procedurii de cerere de
oferta, rămâne neschimbat pe întreaga durată de executare a contractului. Achizitorul are obligaţia
de a efectua plata către furnizor în termen de 15 zile de la emiterea facturii, dupa receptia
produselor. Plata se face prin ordin de plata (OP).

Intocmit de Manager Proiect,
Andreescu Alina Stefania
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FORMULARE
Capitolul III 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 candidat/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 acestui
capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 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.
Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:

Formular nr.1

Scrisoare de inaintare

Formular nr. 2

Declaraţie privind situatia personala a ofertantului art 180 din OUG nr. 34/2006

Formular nr. 3

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

Formular nr. 4

Informaţii generale
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Formular nr. 5

Formular de oferta financiara

Formular nr.6

Formular oferta tehnica

Formular nr.7

Angajament privind respectarea clauzelor contractuale

Formular nr.8

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

Formular nr.9

Declaratie privind livrarile de produse din ultimii trei ani

Formular nr.10

Declaratie privind calitatea de participant la procedura

Formular nr.11

Declaratie privind subcontractantii

Formular nr.12

Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii
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Formular nr.13

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

Fromular nr.14

Scrisoare de garanţie bancară de buna executie

Formular nr.15

Acord de asociere

Formular nr. 16

Declaratie privind respectarea normelor de protectie a muncii

Formular nr. 17

Solicitare de clarificari

Formular nr. 18

Imputernicire

Formular nr.19

Certificat pentru oferta independenta
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Formular nr. 1
OFERTANTUL
______________________
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. _________ / __ . __ . 2009

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

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
________________________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi ____________________________ vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. 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.

contractului

Data completării __ . __ . 2010
Cu stimă,
Operator economic,
___________________
(semnătura autorizată)

23

23

Formular nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________, (denumirea/numele
şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură
şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută 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, aprobată cu modificări
şi completări 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 dispunem.
24

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Subsematul(a) …………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate
de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionaează procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziţie publicăavâd ca obiect …………………………… (denumirea produsului, serviciului sau lucării ş codul
CPV ), la data de …………………..(zi/lunăan), 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 activităţiile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament
cu creditaorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementate
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 ………..
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 an, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 25
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
Subsematul 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,
______________
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 4
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Cont Trezorerie: ………………………..
4. Adresa sediului central:
5. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Principala piata a afacerilor:
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_______________________________________________________________________________
Anul
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(lei)
(echivalent euro)
_______________________________________________________________________________
1. 2007
_______________________________________________________________________________
2. 2008
_______________________________________________________________________________
3. 2009
_______________________________________________________________________________
Media anuala:
_______________________________________________________________________________

Operator economic,
______________
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA

Catre

ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA,
Bd Decebal, Nr.83, Craiova, Dolj,

1. Examinand
documentatia
de
atribuire,
subsemnatii,…………………………
reprezentanti
ai
ofertantului..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca,
in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam produsele
specificate in caietul de sarcini pentru suma totala de .................................................... (suma in cifre si in litere)
lei, la care se adauga TVA in valoare de....................................................... (suma in cifre si in litere) lei.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in termen de
................ zile de la intrarea in vigoare a contractului de achizitie.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........................ zile, (durata in litere si
cifre) respectiv pana la data de ............................... (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi, si
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Precizam ca:
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□ depunem oferta alternativa,
□ nu depunem oferta alternativa.
5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, daca aceasta oferta este acceptata ca fiind
castigatoare dupa comunicarea transmisa de dumneavoastra conform careia oferta noastra a fost admisa, vom
constitui un contract angajant intre noi.
Data: ............................
...............................................................................,
(nume, prenume, semnatura si stampila),
in calitate de ............................................ legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa la Formularul 5

Operator Economic..
(denumirea/numele)
CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE
Către,
Asociatia sanse Egale pentru Fiecare Craiova, loc Craiova, Bd. Decebal, Nr.83, Jud. Dolj
Data întocmirii………………………………….
Data până la care oferta este valabilă……………

1.

Nr.
crt.

2.

Dumire
produse

3.

U.M.

4.

Cantitate

5.
Pret unitar la
destinatia finala
(de livrare la
beneficiar exclusiv
TVA)
-lei (RON)-

6.

7.

Valoare totală la
destinatia finala

Valoarea T.V.A.

-lei (RON)-

1

-lei (RON)28

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL OFERTA

Operator economic,
______________
28

(semnatura autorizata)

Formular nr. 6

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICA
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Data intocmirii: ……………………………………………..….
Data pana la care oferta este valabila: ……..................…….

SPECIFICATII
OBLIGATORII

TEHNICE

MINIME

OFERTA TEHNICA
(va fi completat obligatoriu de ofertant
corespunzator propriei oferte)

BIROU UN CORP 1600 x 800 x 760 mm
Biroul va avea o structura de otel cu blat de
lucru melaminat cu grosimea de 18 mm. Va fi
prevazut cu 4 picioare de culoare neagra, iar
structura de otel va fi mobila, permitand
reglarea inaltimii picioarelor. Culoarea blatului
melaminat va fi Havana.

BIROU UN CORP 1200 x 800 x 760 mm
Biroul va avea o structura de otel cu blat de
lucru melaminat cu grosimea de 18 mm. Va fi
prevazute cu 4 picioare de culoare neagra, iar
structura de otel va fi mobila, permitand
reglarea inaltimii picioarelor. Culoarea blatului
melaminat va fi Havana.
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BIROU CU 3 CORPURI – 2550 x 1700 x 760
mm
Biroul va avea o structura de otel si blatul de
lucru din pal melaminat de 25 mm .Culoarea
blatului de lucru va fi Havana. Dispunerea
corpurilor biroului va fi in stea. Elementul
central(corpul central) va avea dimensiuni de
1600 mm x 800 mm, iar elementul mai mic, va
avea dimensiuni de 800 x 800 mm. Cele 3
corpuri vor fi dispuse in unghiuri de 90 cm.
Suprafata totala a biroului va fi de 2550 mm x
1700 mm. Inaltimea cadrului de otel va fi de
1105 mm, iar culoarea va fi neagra.

BIROU UN CORP – 1800 x 800 x 760 mm
Biroul va avea o structura de otel cu blat de
lucru melaminat cu grosimea de 18 mm. Va fi
prevazut cu 4 picioare de culoare neagra, iar
structura de otel va mobila, permitand reglarea
inaltimii
picioarelor.
Culoarea
blatului
melaminat va fi Havana

30

CANAPEA 2 PERS PT. SALA DE
ASTEPTARE
Canapeauna va fi realizata pe structura de
lemn cu spataru si sezutul tapitate cu piele
ecologica. Numarul de locuri va fi pentru 2
persoane iar culoarea va fi Neagra .
Dimensiuinile vor fi de 1100 X 575 X 390/750
mm

CANAPEA
3
ASTEPTARE

PERS.

PT.SALA

DE

Canapeauna va fi realizata pe structura de
lemn cu spataru si sezutul tapitate cu piele
ecologica. Numarul de locuri va fi pentru 2
persoane
iar
culoarea
va
fi
Neagra.Dimensiuinile vor fi de 1100 X 575 X
390/750 mm.
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DULAP CU 4 USI GLISANTE 2000X550X800
Dulapul cu 4 usi glisante va fi confectionat din
pal melaminat de 18 mm si respectiv 25 mm
plafonul superior. Sistemul de glisare folosit va
fi de TIP SLIDER cu sinele de glisare
confectionate din aluminiu, ce vor asigura o
glisare foarte usoara si silentioasa a usii.
Partea inferioara va fi prevazuta cu picioare de
reglaj de 60 mm.

DULAP FISET METALIC
Dulapul fiset metalic va avea o structura de
otel si va fi prevazut cu 2 usi glisante
confectionate din plastic care gliseaza pe sine
de glisare confectionate din aluminiu,
asigurand o glisare foarte usoara si silentoasa
a usii. Culoarea dulapului va fi aluminiu si va fi
prevazut cu 4 rafturi reglabile la inaltimi diferite,
pe fante metalice, precum si un sistem de
inchidere centralizat cu chei.
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DULAP MOBIL
Dulapul mobil va fi confectionat din aluminiu pe
structura de otel, prevazut cu blat melaminat,
de culoare neagra pentru a putea fi atasat de
birou.

MOBILIER RECEPTIE
Va fi un birou de receptie pe structura de otel,
cu 4 picioare negre care vor sustine blatul de
lucru. Va fi format din 3 corpuri dispuse la ungji
de 120-160 de grade, confectionate din pal
melaminat cu o grosime de 18 mm. Partea
frontala va fi constituita dintr-un perete din pal
melaminat. Culoarea partii melaminate a
biroului de receptie va fi Havana.

RAFT METALIC
Rafturile vor fi din metal pe structura de otel
31

fixate cu piulite asezate pe 6 nivele .
Lungimea ansamblurilor metalice formate din
rafturi va fi de 12900 mm iar inaltimea de 2400
mm. Culoarea atat a structurii de sustinere cat
si a rafturilor va fi neagra.

SCAUNE
Scaunele vor fi fixe cu sezutul si spatarul
acoperit cu piele ecologica de culoare neagra.
Structura scaunului va fi realizata din teava
metalica de asemenea de culoare neagra.
Dimensiunile sezutului vor fi de 460x460 mm,
ale spatarului de 460x360 mm. Latimea
scaunului va fi de 590 mm, iar inaltimea totala
va fi de 840 mm.

CUIERE
Cuierele vor fi pe cadru de otel de culoare
neagra cu 19, respective 8 angajatori in partea
superioara
32
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Formular nr. 7

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 achizitie autoturisme in
leasing fianciar.

Propunem modificarea urmatoarelor clauze:.............
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Operator economic,
........................
(semnatura autorizata, stampila)
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Formular nr. 9
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 aplicate faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca 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 ............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
........................
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 8

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 35
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.

Personal angajat

Documente care atestă calificarea

Anul

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,
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)
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Nr.
Crt.

0

Denumirea şi
obiectul
contractului
nr/data contract
1

Codul
CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresă

2

3

Calitatea
furnizorului*)

Preţul total al
contractului
(lei)

Procent
îndeplinit de
furnizor
(%)

4

5

6

Cantitatea
(U.M.)

Peroiada de
derulare a
contractului**)

7

8

1

2

.....

Operator economic,
........................
(semnătura autorizată)
_________
3
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant 6conducător (lider de asociaţie);
contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
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Formular nr. 10
OPERATOR ECONOMIC
__________________

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subcemnatul, reprezentant imputernicit al …………………………………………….., declare pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice, ca, la prodedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica …………………………………. (se mentioneaza procedura),
avand ca obiect ……………………………………… (denumirea lucrarii si codul CPV), la data de
………………….(zi/luna/an),
organizata
de
…………………………………
(denumirea
autoritatii
contractante), particip si depun oferta:
in nume propriu
ca asociat in cadrul asociatiei ……………………………..
ca subcontractant ……………….
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declare ca:
- nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici
- sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu datele de recunoastere o prezint in anexa
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
1.
Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de
achizitie publica.
2.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaratie.
3.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societatea comerciala, banca, alte
personae juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ………………….(denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 11
OPERATOR ECONOMIC
__________________

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
autoritatii
contractante
_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizata )
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Nr.
Crt.
0

Denumire subcontractant
1

Partea/partile din contract ce urmeaza a fi
subcontractate
2

Acord subcontractor cu specimen de
semnatura
3

1

2

.....

Ofertant,
......................
(semnatura autorizata)
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Formular nr.12
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 declaratie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii 1)
Exercitiul financiar de referinta 2)

Numarul
salariati

mediu

anual

de

Cifra de afaceri
anuala neta

Active totale
(mii lei / mii euro)
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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
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: ...................................
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Operator economic,
..................................
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)
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Formular nr. 13

BANCA
..................
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publica
Către .......................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului
de achiziţie publica), noi ................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la
.................................................. (adresa băncii), ne obligam fata de .......................................
(denumirea autorităţii contractante) sa plătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), la prima
sa cerere scrisă şi fără ca aceasta sa aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectiva, cu condiţia
ca în cererea sa, autoritatea contractantă sa specifice ca suma cerută de ea şi datorată ei este
din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a
acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu
a constituit garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a
refuzat sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă pana la data de .......................................... .
Parafată de Banca ................ (semnatura autorizata) în ziua .... luna .... anul .... .
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Formular nr. 14
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________,
(denumirea
contractului)
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in
calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la
concurenta sumei de _____________ reprezentand 5% din valoarea contractului respectiv,
orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea
obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie
publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta
formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de
valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de
garantie isi pierde valabilitatea.
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)
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Formular nr.15
ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificarile
si completarile ulterioare, aprobata prin legea nr.337/2006.
1. Partile acordului :
_____________________________________, reprezentata prin................................, in calitate
de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
_____________________________________ reprezentata prin..............................., in calitate
de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de .......................................
................................
(denumire
autoritate
contractanta)
pentru
atribuirea
contractului
......................................................................
(obiectul contractului).
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca
fiind
castigatoare.
2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de
achizitie publica este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de
asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii
procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului
(in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).
4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
4.1 Se imputerniceste S.C. ..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru
intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea
constituita prin prezentul acord.
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4.2 Se imputerniceste S.C. ..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru
semnarea
contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, (in
cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).
5. Incetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevazute de lege.
6. Comunicari
6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa
la
adresa/adresele ......................................................., prevazute la art..........
6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi
solutionate de catre instanta de judecata competenta.
8. Alte clauze:____________________________________________ .
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de ..... exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
astazi
............................ (data semnarii lui).
45
Liderul asociatiei:
_________________________
ASOCIAT 1,

___________________
ASOCIAT 2, .................
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Formular nr.16

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.
Data completării:

Operator economic,……....………………………..
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)
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Formular nr.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:
47
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până
la data de ...............

Cu consideraţie,
Preşedintele comisiei de evaluare,
……………………………….
(nume şi semnătura)
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)
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Formular nr.18

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 licitatie
deschisa
în
scopul
atribuirii
contractului
de
……………………………………...............................................………………
autoritate
contractantă …………………………………………………………………… .
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)
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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 ofertan-tul 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 con-sultări, 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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Sectiunea a IV-a Modelul de contract
Contract de furnizare
nr.______________data_______________
Preambul
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, sa încheiat prezentul contract de furnizare de
produse, între
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA, cu sediul in Str. Calea Bucuresti,
Nr. 137 A, Bl. N8, Sc. 2, parter, Craiova, jud. Dolj, telefon/fax 0351/807.181, cod fiscal 14956542,
cont trezorerie RO07TREZ291509804X010818, reprezentata de Dl. In’t Veld Adrian Johan,
avand functia de Presedinte, in calitate de achizitor, pe de o parte
şi
……...
................
..........................denumire
operatorul
economic
...............................................
adresa
sediu
…………………
........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de
înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă)
................................................................................................................................. reprezentat prin
...............................................................................................................(denumirea conducătorului)
funcţia...............................................în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 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 servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi 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 si 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 interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC).
i. forţa majoră un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, 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 enunciativă. Nu
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este considerat fortă 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
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze şi să monteze produsele de
mobilier specificate in oferta tehnica si financiara in perioada convenita în prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate, este de
………. lei, la care se adaugă ……… TVA.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 30 de zile, începând de la data de …….
(se înscrie perioada şi data)
6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ....
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7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, in cuantum de
5% la data de ......
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
(Se enumeră documentele pe care parţile le înteleg ca fiind ale contractului)
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea
tehnică, anexă la contract.
9.3 Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,

51

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
ii) dauneinterese, 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.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de
la emiterea facturii de către acesta. (se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi,
după caz, graficul de plată)
10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce
achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp
posibil.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte săşi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor)
11.2 În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală din plata neefectuată.
(se precizează aceiaşi cotă procentuală prevazută la 11.1 pentru fiecare zi/saptamână de
întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de dauneinterese.
11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printro notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de
……., pentru perioada …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.
( se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună
execuţie)
12.2 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere
a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu întârziere sau
execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei
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pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie …… în termen de ….. de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate.
( se precizează modul de restituire şi termenul)
12.5 Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
13.2 (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul
contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
13.3 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor.
(se precizează destinaţia finală a produselor)
13.4 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
13.5 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca 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.
13.6 Prevederile clauzelor 13.113.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau altor obligaţii prevăzute în contract.
14. Ambalare şi marcare
14.1 (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi
extreme, la soare şi la precipiţaţiile 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.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de 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.
14.2 Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul său din afara pachetelor va respecta
strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute
de către achizitor)
14.3 Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea achizitorului.
15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
15.1
Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor
respectând:
a) datele din graficul de livrare, şi
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b) termenul comercial stabilit;
după primirea ordinului de începere.
15.2 (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)
15.3 Certificarea de către achizitor a faptului ca 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.
15.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor recepţia produselor.
16. Asigurări
16.1 Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de
termenul comercial de livrare convenit.
(se precizează termenul comercial de livrare)
17. Servicii
17.1 Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
17.2.
Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu
condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin
contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)
18. Perioada de garanţie acordată produselor
18.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele
furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau
manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în mod expres de către
achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii
normale de funcţionare.
18.2 (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.
18.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
18.4 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de
a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele
care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă
perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)
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18.5 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi
fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de
furnizor prin contract.
19. Ajustarea preţului contractului
19.1 Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
19.2 Preţul contractului este ferm pe toată durata contractului.
20. Amendamente
20.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
21. Subcontractanţi
21.1 Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
21.2 (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie în anexe la contract.
21.3 (1) Furnizorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde dauneinterese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şia îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
achizitorului.
22. Întarzieri în îndeplinirea contractului
22.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise
în graficul de livrare.
22.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act
adiţional.
22.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
furnizorului.
23. Cesiunea
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23.1 Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
24. Forţa majoră
24.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
24.4 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.
24.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune interese.
25. Soluţionarea litigiilor
25.1 Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură
cu îndeplinirea contractului.
25.2 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 din Romania.
27 Limba care guvernează contractul
27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
28. Comunicări
28.1 (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.
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau email cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
( se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor
............................

Furnizor
.............................
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