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I. FIŞA ACHIZIŢIEI
INTRODUCERE
Achizitor:
Titlul proiectului POSDRU
Nr. Contractului de
finantare
Calitatea achizitorului in
cadrul proiectului
Denumirea contractului
de achizitie

CSN Meridian
Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în
România
POSDRU/93/3.3/S/64204
Beneficiar
Produsele de informare şi promovare – cod cpv:
39294100-0

1. INFORMATII GENERALE:
1.1 Achizitor
Denumire: Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN
Adresă sediul achizitorului: str. Mendeleev, nr. 36-38, cod postal: 010366,
Localitate: Bucureşti, Ţara: România
Persoana de contact: Amalia Nistor
Telefon: 0212125623
E-mail: csnmeridian@csnmeridian.ro
Fax: 0212125623, 0213168017
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.csnmeridian.ro
Sursele de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit:
Contractul POSDRU/93/3.3/S/64204, „Împreună pentru dezvoltarea dialogului
social în România”, este cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de
intervenţie 3.3 – Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru
parteneri sociali şi societatea civilă.
1.2 a) Calendarul procedurii de atribuire
DATA
Data de publicare a anunţului pe internet
Termen limita de solicitare a clarificarilor
din partea Ofertanţilor1)
Termen limită de transmitere a
clarificărilor de către achizitor2)
Termen limită de depunere a ofertelor
Data şedinţei de deschidere a ofertelor
Data finalizării evaluării ofertelor

ORA
Nu este
cazul

LOCATIA
www.csnmeridian.ro

11.04.2011

Ora 09:00

Sediul achizitorului

11.04.2011

Ora 17:00

Sediul achizitorului

13.04.2011
13.04.2011
14.04.2011

Ora 13:00
Ora 15:00
Ora 14:00

Sediul achizitorului
Sediul achizitorului
Sediul achizitorului

06.04.2011
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Informarea ofertanţilor cu privire la
rezultatul procedurii de atribuire

14.04.2011

Ora 16:00

Comunicare prin fax
la datele de contact
înscrise în
documentaţia de
participare

Termen limită pentru depunerea
contestaţiilor

18.04.2011

Ora 09:00

Sediul achizitorului

Termen limită pentru răspuns la
contestaţii

18.04.2011

Ora 17:00

Semnarea contractului de achizitie

19.04.2011

Ora 14:00

Comunicare prin fax
la datele de contact
înscrise în
documentaţia de
participare
Sediul achizitorului

1) Ora locală a Achizitorului
2) Solicitările de clarificare se transmit până la de data şi ora specificate în tabel:
- pe fax sau prin poşta directă la secretariatul Achizitorului şi suplimentar
- pe e-mail la adresa csnmeridian@csnmeridian.ro în atenţia persoanei de contact menţionată din partea Achizitorului.
Solicitările de clarificări se vor înainta urmând modelul din formularul 7. Toate clarificările aferente proiectului vor fi
postate la adresa de internet www.csnmeridian.ro, secţiunea proiecte, anunțuri.
Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu Achizitorul în scopul de a obţine
avantaje în legătură cu acest contract pe perioada procedurii de atribuire.

1.3) Dată estimativă a încheierii contractului: 19.04.2011
1.4) Adresa unde se primesc ofertele:

Confederaţia Naţională Sindicală MERIDIAN
Adresa: Str. Mendeleev, nr.36-38, cod poştal: 010366, Localitate: Bucureşti,
Ţara: România, etajul 1 camera 24-25 (în faţa liftului).

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în
documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus nu va fi
evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1) Descriere
2.1.1. Denumire contract
Titlu: Produsele de informare şi promovare necesare pentru implementarea
activităţilor proiectului POSDRU ID „Împreună pentru dezvoltarea dialogului
social în România”
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2.1.2. Descrierea produselor / servciilor /lucrarilor ce vor fi achiziţionate
Produsele se vor achiziționa în condițiile prevăzute prin caietul de sarcini
ți în limita preţurilor identificate conform tabelului de mai jos.
Nr.
ctr.

1.

Descrierea
produsului/serviciului/
lucrării

Cantitate

Preţul estimat/
țTOTAL
Valoarea tarifului
mediu lunar/
Costul estimat pe
categoriițde
lucrări

Produse informative şi
de promovare

58.750 lei

Total
Total echivalent euro, fără TVA

58.750 lei
13,798 Euro

2. 1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau furnizare
(a) Lucrări

□

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

(b) Produse

(c) Servicii

■

□

Cumpărare ■
Leasing □
Închiriere □
Cumpărare în rate □
– cod cpv: 39294100-0

Categoria serviciului
2A □
2B □

Principalul loc de livrare

Principalul loc de prestare

__________________

Bucureşti

__________________

2.1.4 Procedura se finalizează conf. Instrucţiunea 26 a AMPOSDRU prin :
Contract de achiziţie □
Încheierea unui acord-cadru: ■
2.1.5 Durata contractului de achiziţie___________ de la data semnării contractului
de ambele părţi
2.1.6 Informaţii privind acordul-cadru (nu este cazul)
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□
Acordul-cadru cu
nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru
un singur operator :
vizat
nu este cazul
Durata acordului-cadru: 32 luni
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu ■
2.1.7 Divizare pe loturi
da □ nu ■
Ofertele se depun pe:
un singur lot □
unul sau mai multe □
toate loturile □
Alte informaţii referitoare la loturi: Nu se aplică
2.1.8 Ofertele alternative sunt acceptate

da □ nu ■
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3. PROCEDURA
3.1 Procedura selectată

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedură de prospectare a
pieţei, desfăşurată conform „Procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse,
servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007 – 2013, efectuate de către beneficiari sau
partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr.
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile
prevăzute la art. 9, lit c1 din aceeaşi ordonanţă“, elaborată în octombrie 2009 de către
AMPOSDRU, ce constituie Anexa 1 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010,
coroborate cu Contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/93/3.3/S/64204,
precum şi cu celelalte dispoziţii în vigoare.

3.2 Legislaţia aplicată
1.Instrucţiunile privind achiziţiile publice emise de AMPOSDRU
2. OUG nr. 34 din 19 aprilie 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 nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. HG nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la 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 nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
1. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
-

-

ofertanţii trebuie să furnizeze informaţiile cerute folosind Formularele şi Modelele din
Documentaţia de atribuire şi să ataşeze documentele relevante;
fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care
acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta împuternicirea în acest
sens;
documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducerea
autorizată în limba română;
toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg;
nu se folosesc nume şi semnături prescurtate;
documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei
asocieri/ consorţiu;
toate documentele solicitate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor;
documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau copie
legalizată;
în cazul persoanelor juridice, fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al
firmei și ștampilat.
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Cerinţele minime de calificare
4.1 Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind neîncadrarea în
prevederile art.180 din OUG

Cerinţă obligatorie: se completează Formularul 3

34/2006

Solicitat ■ Nesolicitat □
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din OUG

Cerinţă obligatorie: se completează Formularul 4

34/2006

Solicitat ■ Nesolicitat □
4.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu îşi poate exercita
activitatea, sau documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în forma
solicitată sau lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
a) Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul
Persoane juridice/fizice române
teritorial, care să cuprindă toate datele înregistrate
în Registrul Comerţului referitoare la ofertant – în
original/ copie conformă cu originalul;
b) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul
teritorial/autorizaţie funcţionare/altele echivalente,
valabil la data deschiderii ofertelor – copie conformă
cu originalul;
c) Certificat de atestare fiscală din care sa rezulte
ca nu are datorii catre bugetul de stat si bugetele
locale - în original;
d) Certificatul de înregistrare fiscală/altele
echivalente, valabil la data deschiderii ofertelor –
copie conformă cu originalul;
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Persoane juridice /fizice străine

a) Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul
teritorial, care să cuprindă toate datele înregistrate
în Registrul Comerţului referitoare la ofertant – în
original/ copie conformă cu originalul, în perioadă de
valabilite;
b) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul
teritorial/autorizaţie funcţionare/altele echivalente,
valabil la data deschiderii ofertelor – copie conformă
cu originalul;
c) Certificat de atestare fiscală din care sa rezulte
ca nu are datorii catre bugetul de stat si bugetele
locale - în original;
d) Certificatul de înregistrare fiscală/altele
echivalente, valabil la data deschiderii ofertelor –
copie conformă cu originalul;
e) Certificat sau alt document edificator emis de
autoritatea competentă, sau în cazul în care nu se
eliberează acestea, o declaraţie pe proprie
răspundere autentică, dată în faţa unui notar, a unei
unităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii
profesionale care are competenţă în acest sens, din
care să rezulte că operatorul economic este
înregistrat şi care este obiectul de activitate al
acestuia, în conformitate cu prevederile legale din
ţara în care candidatul/ofertantul este rezident
însoţite de traducerea legalizată, în limba română
(original); - pentru persoanele străine;
i) alte documente considerate relevante de ofertant.

4. 3 Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia
economico-financiară

Să nu aibă debite restante la bugetul de stat, al
asigurărilor sociale şi la bugetele locale.

Situaţiile financiare semestriale depuse la DGFP
pentru anul 2010 şi balanţa de verificare la
31.12.2010
4.4 Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Formularul 5 Dovada că au avut cel puţin 2
Informaţii privind capacitatea
contracte care au inclus furnizarea de produse
tehnică
similare cu cele incluse in termenii de referinţă,
Solicitat ■
Nesolicitat □
însoţite de o scrisoare de referinţe din partea
beneficiarilor.
Cerinţă minimă: Declaraţie privind partea/
părţile din contract care sunt îndeplinite de
Informaţii privind subcontractanţii subcontractanţi şi specializarea acestora, se
completează Formularul 8.
Se vor ataşa contractele de subcontractare.
Solicitat ■

Nesolicitat □
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5. INFORMAțII DETALIATE țI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂțTIGĂTOARE
5.1) Preţul cel mai scăzut
■
5.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică □
Factor de evaluare
Pondere
Algoritm de calcul
Preţ minim este preţul cel mai scăzut din
1. Pretul ofertei fără 100%
TVA
ofertele considerate admisibile şi conforme din
punct de vedere tehnic;
Ofertele care prezintă o valoare mai mare
decât valoarea estimată a contractului vor
fi descalificate
6. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
6.1 Ajustarea preţului contractului
da □ nu■
6.2. Garanţia de bună execuţie a
contractului
da □ nu□

-

7. PREZENTAREA OFERTEI

7.1 Limba de redactare a ofertei

7.2 Moneda in care este exprimat
pretul contractului
7.3 Perioada de valabilitate a ofertei

Limba română.
Documentaţia tehnică şi documentele
emise de instituţii/organisme oficiale din
ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi
pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia
ca acestea să fie însoţite de o traducere
legalizată în limba română.
LEI
Până la: 30.11.2013
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7.4 Conţinutul propunerii tehnice

Propunerea tehnică se depune la sediul
beneficarului în plic închis pe care se va
inscrie
“Ofertă
tehnică
produse
informative şi promoționale cod cpv
39394100-0” şi menţiunea “A nu se
deschide până la data de 13.04.2011 ora
15.00”
Propunerea tehnică: va fi elaborată astfel
încât să rezulte că sunt îndeplinite în
totalitate cerinţele Caietului de sarcini.

7.5 Conţinutul propunerii financiare

Oferta tehnică va conţine şi Formularul 6
Graficul şi condiţiile de livrare.
Propunerea tehnică constă în:
1. O descriere detaliată a bunurilor
oferite în conformitate cu Caietul de
Sarcini, incluzând toate documentele de
suport pentru fiecare articol, precum
literatura tehnică.
ATENTIE: Bunurile livrate trebuie să
respecte fiecare cerinţă a specificaţiilor
tehnice.
Oferta financiară va fi depusă într-un
exemplar original semnat şi ștampilat de
reprezentantul legal în plic închis separat
de propunerea tehnică. Plicul va fi marcat
cu inscripţia “Ofertă financiară produse
informative şi promoționale cod cpv
39394100-0”.
Propunerea financiară va conţine:
a) Formularul 2 (Formularul de Ofertă).
b) OFERTA FINANCIARĂ (defalcarea pe
preţuri unitare).
 Propunerea financiară va fi calculată în
Lei.
 Propunerea financiară trebuie să fie
fermă şi conformă cu Caietul de sarcini.
 Echivalentul în euro al valorii
exprimate în lei a propunerii financiare
este cel calculat de Banca Naţională a
României la data de 17.01.2011.
 Plăţile se vor face în lei conform
prevederilor legale în vigoare. Nici o plată
nu va fi făcută pentru articolele pentru care
nu s-a pus preţ unitar. Aceste articole vor fi
acoperite de valoarea totală a ofertei
financiare,livrarea acestora fiind obligatorie.
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7.6 Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va depune într-un plic sigilat şi va
fi însoţită de fişa de informaţii generale
privind ofertantul (Formularul 1).
Plicul cuprinzând oferta va fi marcat cu
înscripţia Oferta „numele ofertantului”
pentru achiziţie „Produse informative şi
promoționale cod cpv 39394100-0”.
Precum şi cu inscripţia „A nu se deschide
înainte de data de 13.04.2011 ora 15.00”
Ofertantul trebuie să prezinte oferta într-un
exemplar ORIGINAL şi o COPIE.
Fiecare exemplar al ofertei va trebui să
conţină:
1. Documente de calificare şi selecţie – 1
plic original + 1 plic copie.
2. Propunerea tehnică – 1 plic original +
1 plic copie.
3. Propunerea financiară – 1 plic original
+ 1 plic copie.
Întreaga ofertă va fi:
- semnată şi ştampilată pe fiecare pagină şi
numerotată crescător de la prima până la
ultima pagină. Obligatoriu se va anexa un
OPIS al documentelor.
În eventualitatea unei neconcordanţe între
original şi copie, va prevala originalul.
Originalul şi copiile trebuie tipărite sau
scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi
semnate pe fiecare pagină de
reprezentantul/ reprezentanţii autorizaţi
corespunzător să angajeze ofertantul în
contract.
În cazul documentelor emise de instituţii/
organisme oficiale abilitate în acest sens,
documentele respective trebuie să fie
semnate şi parafate conform prevederilor
legale.
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau
scris peste cel dinainte sunt valide doar
dacă sunt vizate (ştampilate şi semnate la
faţa locului) de către persoana /persoanele
autorizată /autorizate să semneze oferta.
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7.7 Data limită de depunere a ofertelor

7.8 Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

7.9 Deschiderea ofertelor

13.04.2011 ora 13.00 la sediul achizitorului
Str. Mendeleev, nr. 36-38, cod poştal:
010366, Localitate: Bucureşti, Ţara:
România, etajul 1 camera 24-25 (în faţa
liftului) la persoana desemnată cu primirea
ofertelor Amalia Nistor.
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica
sau retrage candidatura/oferta numai
înainte de data limită stabilită pentru
depunere.
Modificarea sau retragerea candidaturii/
ofertei se realizează prin solicitare scrisă în
acest sens, depusă până la data limită
stabilită pentru depunere.
Pentru a fi considerate parte a candidaturii/
ofertei, modificările trebuie prezentate cu
amendamentul că pe plicul exterior se va
marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia
"MODIFICĂRI”, şi inscripţia a nu se
deschide până la data de 13.04.2011 ora
15.00.
Depunerea la altă adresă sau în altă
modalitate decât cea stabilita prin
documentaţia pentru ofertanţi sau după
data şi ora limită pentru depunerea
ofertelor va conduce la descalificarea
ofertelor depuse în aceste condiţii.
Ofertele se vor deschide în şedinţă publică
de deschidere ce se va organiza în data de
13.04.2011 ora 15.00 la sediul achizitorului
Str. Mendeleev, nr. 36-38, cod poştal:
010366, Localitate: Bucureşti, Ţara:
România, etajul 1, camera 25, sala de
consiliu.
Ofertanţii vor putea să participe la şedinţa
de deschidere prin reprezentantul lor legal
sau prin delagaţi pe bază de mandat de
reprezentare semnat şi ștampilat emis de
ofertant.
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II. CAIET DE SARCINI
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DURATA CONTRACTULUI
Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele parti pană la data de
30.11.2013.

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de
către ofertant propunerea tehnică.
OBIECTIVELE CONTRACTULUI
Contractul de achiziţie este realizat în vederea furnizării serviciilor de organizare a
evenimentelor proiectului pentru primul an de implementare. Obiectivele generale ale
proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, finanţat din
Fondul Social Europena prin AMPOSDRU, sunt:
 Dezvoltarea capacitășii organizașionale a celor două organizașii sindicale
partenere și intensificarea contribușiei acestora la nivel local, regional și nașional
 Colaborarea cu alși parteneri sociali din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României,
pentru a contribui la îmbunatășirea calitășii și a rezultatelor dialogului social și la
promovarea dezvoltării durabile și coeziunii sociale la nivel nașional
 Promovarea și diseminarea de bune practici românești și europene în domeniul
activitășii sindicale, în vederea consolidării dialogului social și incluziunii pe piașa
muncii a grupurilor vulnerabile precum și transformării muncii nedeclarate în
ocupare formală
 Implicarea activă și comună a sindicatelor și a societășii civile pentru promovarea
drepturilor în muncă și a conceptului de muncă decentă,
 Dezvoltarea dialogului social, reprezentarea egală a tuturor categoriilor de lucratori,
îmbunătășirea ratei de participare pe piașa muncii a populașiei feminine, precum
și îmbunătășirea calitășii și productivitășii muncii, pe fondul crizei economice
actuale
 Dezvoltarea capacitășii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea
resurselor umane, cu accent pe standarde și certificare
 Îmbunătășirea capacitășii de sprijinire a inișiativelor de dezvoltare a
responsabilitășii civice, prin participarea la dezbateri publice și facilitarea accesului
la informașii publice
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SPECIFICAŢII TEHNICE
Ofertanţii vor trebui să oferteze produse care să îndeplinească următoarele specificaţii
tehnice:
ACTIVITĂŢI EFECTUATE DE CĂTRE FURNIZOR

Aspecte generale

Scurtă descriere a cerinţelor tehnice pentru produsele informative şi de promovare
Serviciile se vor concretiza prin organizarea din punct de vedere logistic a: furnizarea kiturilor informative şi de promovare pentru 4 conferinţe naţionale, 28 conferinţe regionale cu durata
de 1 zi, 7 seminarii cu durata de 2 zile.
Activităţi specifice
Activitatea

Activitatea nr.1 – Organizarea a 4
Conferinţe nationale: 1
Conferinţa de lansare a
proiectului şi 3 Conferinţe de
monitorizare şi evaluare

Număr de
participanţi

Perioada de
derulare
preconizată

Rezultate aşteptate

4x50 pers
X
50 lei kit

Aprilie 2011,
Noiembrie 2013

Materiale de informare şi de
promovarea a obiectivelor
proiectului

Activitatea nr.2 – Organizarea a
28 conferinţe regionale:
Conferinţe de monitorizare şi
evaluare

28x30 pers
x
50 lei kit

Iunie 2011 –
Noiembrie 2013

Materiale de informare şi de
promovarea a obiectivelor
proiectului în zonele regionale şi
de referinţă pentru
implementarea proiectului

Activitatea nr.3 – Organizarea a 7
seminarii de formare dialog
social cu durata de 2 zile

7x15 pers
X
50 lei kit

August,
Septembrie,
Octombrie 2011
Aprilie, Mai, Iunie
2012

Seminar formarea activisti
dialog social, materiale de
infoemare cu legislaţia în
viguare referitoare la obiectivele
proiectului

Produsele informative şi de promovare (kit-uri) vor avea ca scop informarea şi
promovarea la nivel central şi regional, în mediul privat şi public a obiectivelor proiectului
„Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”.
Kit-urile vor fi alcătuite din materiale informative şi de promovare, acestea purtând
simbolurile proiectului şi conţinând informaţii de la legislaţia în viguare până la informaţiile
de interes public privind evoluţia şi implementarea proiectului, de rezultatele
studiului,materiale informative despre dialog social etc.
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Specificaţii Tehnice ( conform regulilor de identitate vizuală a proiectului)
Nr.
crt

Produs

Dimensiuni

1

Pixuri

--

2
3

Ecusoane +
clips
Dispozitiv
de stocare
memorie
flash USB

4

CD

5

Copertă CD

6

Tricouri

7

Geantă
laptop

8

Mape

9

Cărţi de
vizită

10

Blocnotes

11

Pungi

90x60mm
--

--

Caracteristici tehnice
Plastic - argintiu, cu
mecanism, inscripţionare
tampografie, 1 culoare
Policromie, suport
ecuson plastic, clips
Capacitate 2GB,
monocolor, inscripţionare
1 culoare (negru sau alb,
după caz), tampografie
Viteza 52x, inscripţionare
policromie

Plic hartie 300 g/mp
lucios, fit in A4
Monocolor, imprimat
serigrafie, policromie,
M,L,XL
100% bumbac, croială
clasică fără cusături
laterale, la baza gâtului
Material textile
impermeabil culoare
15.4 inch
neagră, personalizată,
policromie
Policromie, carton
215x307mm 300g/mp, buzunar, suport
carte de vizită
Policromie, faţă-verso,
9x5cm
carton mat, 300g/mp
Nr. pagini: 60+4,
hârtie mată, 90g/mp;
A5
Coperta: policromie,
carton lucios, 200g/mp
36 (h) x 32
Pungi hârtie, alb,
(l) x 13
imprimare 1 culoare
(burduf)
(negru) verso
--

Cantitate

1145
1145

Servicii solicitate
Achiziţionare,
machetare,
inscripţionare
Concepţie grafică,
machetare, tipărire
Achiziţionare,
machetare,
inscripţionare

840

305
305

Achiziţionare,
machetare,
inscripţionare
Achiziţionare,
machetare, tipărire

945

Achiziţionare,
machetare, tipărire

200

Achiziţionare,
machetare,
inscripţionare

1145
2000

Achiziţionare
concepţie grafică,
machetare, tipărire
Achiziţionare,
machetare, tipărire

1145

Achiziţionare
machetare, tipărire

945

Achiziţionare,
machetare,
inscripţionare

Garanție: 6 luni pentru Dispozitivul de stocare memorie flash USB.
Cerinţă obligatorie: Pentru fiecare dintre materialele de mai sus se solicită mostre
nepersonalizate, corespunzător caracteristicilor tehnice prevăzute.
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Condiții de livrare:
Livrarea se va face pe bază de notă de comandă transmisă cu cel puţin 7 zile
calendaristice înainte de data livrării, produsele vor fi livrate la sediu central din
Bucurețti, corespunzător ambalate şi însoţite de borderou de livrare, iar recepţia se va
face în baza unui proces verbal de predare-recepţie.
ALTE INFORMAŢII
Date de desfăşurare: contractul se va desfăşura între luna aprilie 2011 şi noiembrie
2013, conform graficului de activităţi.
Beneficiarul va emite o comanda fermă în termen de maxim 3 zile de la semnarea
contractului pentru realizarea seturilor de materiale informative şi de promovare
peresonalizate pentru evenimentele proiectului, aşa cum sunt ele menţionate la rubrica
specificatii tehnice și rubrica activitășile proiectului.
Condiţii de plată:
Plata se va face pe bază de:
• factură fiscală emisă de contractor însoţită de procesul verbal de recepţie a serviciilor
întocmit conform Instrucţiunii 26 a AMPOSDRU. Plata se va face în termen de maxim
15 zile de la recepţia produselor, pe baza facturii fiscale emise de furnizor.
• raport de activitate furnizor (Vezi Cap. 6 Raportări din instrucţiunile AMPOSDRU)
Valoarea facturii se va calcula în baza tarifului contractat şi exprimat în lei.
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III. Formulare pentru ofertanţi
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Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
Formular 1 - INFORMAŢII GENERALE

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

a) _______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

b) _______________________________________________________
c) _______________________________________________________
d) _______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

lei

echivalent euro

1..............
2.............
3..............
Media anuală :
10. Lista asociaţilor societăţii
11. Lista membrilor consiliului de administraţie (dacă este cazul)
Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
L.S.
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ANTET ..............................................
(denumirea/numele ofertant)

Formularul 2a – Formular de ofertă
FORMULAR DE OFERTĂ

Către CSN Meridian - str. Mendeleev, nr. 36-38, cod postal: 010366, Sector 1,
Bucureşti, România.
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
................................................................................(denumirea/numele ofertantului) ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
mentionată, să furnizăm Produse informative şi de promovare – cod cpv: 39294100-0
pentru suma de ...................................................................................... (suma în litere şi în
cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA
în valoare de ................................................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm
prosusele din anexă în condiţiile de calitate şi cantitate, precum şi în graficul de timp
solicitat de Beneficiar prin caietul de sarcini, conform Formularului 2b.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 280 (două sute
opt zeci) zile respectiv până la data de 28 decembrie 2011 şi ea va rămâne obligatorie
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ..................................... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formular 2b - Centralizator de preţuri servicii
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii

Nr.
crt

0

Activitatea
(gama/faza)

1

Tipul
produsului

2

Preţul
unitar

Cantitatea

3

Lei

Euro

4

5

Taxa pe
valoarea
adăugată

Preţul
total
Lei

(col 3x
col 4)

6

Euro

Lei

7

8

(col 3 x
col 5)

1
2
....
TOTAL

TOTAL

•

Lei:

100 % ofertant
lei:_______
0 % subcontractanţi lei:_______
Euro:
100% ofertant
euro:_______
0 % subcontractanti euro:_______
Notă: Ofertele care conţin subconstractanţi vor fi descalificate
.............................................
(semnătura autorizată)
L.S
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Operator Economic
..........................
(denumirea)
Formularul 3

DECLARAŢIE

Subsemnatul,
.................................................................
reprezentant
împuternicit al ................................................................................. (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
_____________
Reprezentant legal
Funcţia
Nume Prenume,
.................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Formularul 4
DECLARAŢIE
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr 34/2006 aşa cum a fost aprobată
cu modificarile şi completările ulterioare pentru participarea la procedura de achiziţie
privind Produse informative şi de promovare – cod cpv: 39294100-0, la data de
21.03.2011, ora 10.00, organizată de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, declar
pe propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de
un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu
cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit
pana la data solicitată;
d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs
grave prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg ca Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
_____________
Reprezentant legal
Funcţia
Nume Prenume,
.................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Operator economic_____________________
(denumirea/numele)

Formular 5 – Declaraţie privind
experienţa ofertantului

DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERIENŢA SPECIFICA ANTERIOARĂ A OFERTANTULUI
Subsemnatul, ..........................................................reprezentant împuternicit al
.................................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals prevăzute de art 292 Cod Penal, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că achizitorul CSN Meridian 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 Confederaţiei
Sindicale Naţionale Meridian str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1 Bucureşti cod postal:
010366, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Anexez lista contractelor care demonstrează experienţa noastră în domeniul
serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie şi lista scrisorilor de
recomandare a beneficiarilor menţionaţi în fişa de date privind experienţa anterioară.
Nr. Obiect Codul Denumirea/nume
crt. contract CPV beneficiar/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ total
contract

Procent
îndeplinit
de prestator
(%)

Perioadă
derulare
contract **)

1
2

...

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.
..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
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Formular 6 – Graficul de livrare

GRAFICUL DE LIVRARE

Nr.
crt

Activitatea/subactivitatea

Termen de
inceput

Termen de
finalizare

2

3

(exemplu)
0

1

1

Activitatea 1

1.1

Subactivitatea 1.1

....
2.

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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ANTET ..............................................
(denumirea/numele ofertant)

Formular 7 – Model
SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian - str. Mendeleev, nr. 36-38,
cod postal: 010366, Sector 1, Bucureşti, România
Referitor la procedura de achiziţie publică prinprocedura de prospectare a pieţei cu
alegerea ofertei câştigătoare cu preţul cel mai mic organizată pentru atribuirea contractului
de achiziţie pentru produse informative şi de promovare, respectiv achiziţionarea
serviciilor de: Produse informative şi de promovare: cod CPV 39294100-0, vă adresăm
următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de
vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizată)
L.S.
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FORMULARUL 8
Ofertant .................................

<denumirea/numele>

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTORILOR si PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITEDE ACESTIA
Subsemnatul …………............…… (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), 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 că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Beneficiarul 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.
Nume entitate legala
% din
Activitati din
Valoarea
Acord asociat/subcontractor
(asociat sau
valoarea
Adresa
contract
aproximativa
cu specimen semnatura
subcontractor)
contractului
Liderul asociatiei
Asociat 1
Asociat 2
Subcontractor 1
Se va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare asociat si pentru care se propune
utilizarea subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele subcontractorilor propusi.
Data :[ZZ.LL.AAAA](numele şi prenume)_______, (semnatura şi ştampliă), in calitate de _______, legal autorizat sa semnez oferta
pentru si in numele _______ (denumire/nume operator economic)
26

IV MODEL
CONTRACT DE ACHIZIŢIE FURNIZARE
MATERIALE INVORMATIVE ŞI DE PROMOVARE
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Contract de achiţionare produse informative şi de promovare
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
Urmare a procedurii de prospectare a pieţei realizata conform Intructiunii 26/2010
a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, s-a încheiat prezentul contract de prestare de produse,
între
CSN Meridian adresa str. Mendeleev, nr. 36-38, telefon/fax ..............................................,
număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont
trezorerie …………………………………………………………………………, reprezentată
prin ……………...................................................................., (denumirea conducătorului),
funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
…….............................................……………......................denumirea
operatorului
economic adresă .........................................telefon/fax
.....................număr
de
înmatriculare
..........................................cod
fiscal
...................................cont
(trezorerie,
bancă)....................................................reprezentată
prin
.....................................(denumirea conducătorului), funcţia...............................................
în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - 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 furnizoru ui de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care furnizorul are obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor furnizate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
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forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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 dacă nu
se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele de informare şi promovare – cod cpv:
39294100-0, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate
prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie produsele de informare şi promovare.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor
furnizate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ...........
lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1
–
Durata
prezentului
contract
este
de
la............................................până la ………...............

.....…..

luni,

adică

de

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de activitati;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a
contractului)

7. Facturarea si Modalitati de Plata
7.1 Furnizorul poate solicita plata pe două tranşe intermediare şi o plată finală.
Prima transşă intermediară nu poate depăşi un cuantum de 30% din valoarea contractului,
şi se va plăti pe bază de factură fiscală emisă după minim 20 de zile de la semnarea
prezentului constract de. Tranşa finală nu poate depăşi un cuantum de 30% din valoarea
constractului de achizişţie. achiziţie.
7.2 In termen de 5 zile de la furnizarea serviciilor prevazute in calendarul de
realizare a activitatilor conform specificatiilor Caietului de sarcini, prestatorul va depune
factura fiscala si documentele justificative aferente receptiei serviciilor, conforme cu
instructiunile AMPOSDRU, cu termen de plata din partea achizitorului de 30 de zile de la
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data emiterii acesteia.
7.3 Plata preţului contractului se face din bugetul proiectului ID64204 în limitele
efective ale finanţării sale.
8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentul contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
8.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
8.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu graficul de activitati
prezentat în propunerea tehnică.
8.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele
furnizate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
produsele furnizate.
9.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele furnizate în termenul convenit, în
condiţiile în care acestea corespund specificaţiilor tehnice şi prevederilor privind
recepţionarea obiectului achiziţiei conform Instrucţiunii 26/2010 a AMPOSDRU.
9.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de 30 zile de la
emiterea facturii de către acesta.
9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, furnizorul are dreptul de a sista prestarea produselor. Imediat ce
achizitorul onorează factura, furnizorul va relua furnizarea produselor în cel mai scurt timp
posibil.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul
contractului, respectiv 0,02% pe zi dar nu mai mult de contravaloarea contractului.

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor)

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, respectiv 0,02% pe zi dar nu mai
mult de contravaloarea facturii restante.
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
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10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru prestator. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a contractului- Nu este cazul
11.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte
de semnarea contractului, în cuantum de 10% din valoarea ofertei câştigătoare, pentru
perioada 280 zile calendaristice şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
furnizorul, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 15 zile de
la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
12. Alte responsabilităţi ale furnizorului
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea produselor, materialele şi orice altor
produse, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora
este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
12.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conformitate
cu graficul de activitati convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
materialelor si produselor asigurate prin contract.
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.
14. Recepţie şi verificări
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
14.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în
scris furnizorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
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14.3 – Receptia produselor furnizate se va realiza in conformitate cu Anexa “Proces verbal
de receptie a produselor”, conform prevederilor Instructţiunii 26 a AMPOSDRU şi a
anexelor la HG927/2006.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a începe furnizarea produselor odata cu semnarea de
catre ambele parti a contractului de achizitie.
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)

(2) În cazul în care furnizorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate
în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de furnizare a produselor;
şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul
contractului.
15.2 - (1) Produsele furnizate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de activitati, trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii
prestării produselor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează furnizorului,
sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încălcarea contractului de către furnizor,
îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de furnizare
şi vor semna un act adiţional.
15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de
furnizare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de prestare se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi furnizorului.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1 - Pentru produsele furnizate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
16.2 - Pretul contractului este ferm si nu se opereaza ajustari.
17. Subcontractanţi
17.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
17.2 - (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.
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17.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător 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 daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
17.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.
18. Forţa majoră
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4 - 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.
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
19.2 - Dacă, după 15 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 fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie
de către instanţele judecătoreşti din România unde isi are sediul achizitorul .
20. Limba care guvernează contractul
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicări
21.1 - (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.
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CSN Meridian
Preşedinte,

Prestator/furnizor
Reprezentant legal

________________
(semnătură autorizată)
LS

________________
(semnătură autorizată)
LS
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