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I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
ANUNŢ:
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale
şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de
atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanţii
au obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să pregătească
oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi
specificaţiilor tehnice conţinute în această Documentaţie. Eşecul de a depune o
ofertă care să conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut va duce la
respingerea ofertei. Nu se va ţine cont de nici o exprimare a unei rezerve în ofertă cu
privire la Documentaţia de Atribuire. Orice exprimare a unei astfel de rezerve poate
duce la respingerea imediată a ofertei, fără a se efectua evaluarea acesteia. Nici un
cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea şi depunerea ofertei nu va fi
rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic
ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.
INTRODUCERE
Achizitor
Confederaţia Sindicală Naţională Meridian
Titlul proiectului POSDRU
Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România
Nr. Contractului de finanţare
POSDRU/93/3.3/S/64204
Calitatea achizitorului în cadrul
Beneficiar
proiectului
Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou - cod
Denumirea contractului de achiziţie
CPV: 30190000-7
1. INFORMAŢII GENERALE:
1.1 Achizitor
Denumire: Confederaţia Sindicală Naţională Meridian
Adresa sediului achizitorului: str. D. I. Mendeleev, nr. 36-38, cod poştal: 010366, Localitate:
Bucureşti, Ţara: România
Persoana de contact: Carmen Ştefan
Telefon: 021 212 56 23
E-mail: csnmeridian@csnmeridian.ro
Fax: 021 310 25 88
Adresa de internet: www.csnmeridian.ro, www.edialogsocial.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.
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1.2. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
DATA
Data de publicare a anunţului pe
internet
Termen limită de solicitare a
clarificărilor din partea Ofertanţilor
Termen limită de transmitere a
clarificărilor de către achizitor
Termen limită de depunere a
ofertelor
Data şedinţei de deschidere a
ofertelor
Data finalizării evaluării ofertelor
Informarea ofertanţilor cu privire la
rezultatul procedurii de atribuire
Termen limită pentru depunerea
contestaţiilor
Termen limită pentru răspuns la
contestaţii
Semnarea contractului de achiziţie

ORA*

LOCAŢIA
România Liberă,
www.csnmeridian.ro
www.edialogsocial.ro

21.09.2012

Nu este
cazul

27.09.2012

12:00

Sediul proiectului

27.09.2012

17:00

Sediul proiectului

02.10.2012

09:00

Sediul proiectului

02.10.2012

10:00

Sediul proiectului

05.10.2012

14:00

Sediul proiectului

05.10.2012

16:00

Comunicare prin fax/e-mail

16.10.2012

09:00

Sediul proiectului

16.10.2012

17:00

Comunicare prin fax/e-mail

17.10.2012

12:00

Sediul proiectului

1) Ora locală a Achizitorului
2) Solicitările de clarificare se transmit înainte 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 8. Toate clarificările aferente
proiectului vor fi postate la adresa de internet www.csnmeridian.ro, www.edialogsocial.ro.
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.
3) Dată estimativă a incheierii contractului: 17.10.2012

1.3. Adresa unde se primesc ofertele:
Confederaţia Naţională Sindicală MERIDIAN, Str. Mendeleev, nr. 36-38, cod poştal:
010366, Localitate: Bucureşti, Ţara: România, etajul 1 camera 24-25 (în faţa liftului).
1.4. INSTITUŢIA RESPONSABILĂ PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Competenţa soluţionării eventualelor contestaţii depuse de către operatorii economici
revine Beneficiarului în temeiul şi conform cu Instrucţiunea 26/2010 a AMPOSDRU.
Decizia privind atribuirea achiziţiei poate fi contestată până cel târziu 16.10.2012 ora 09:00.
Contestaţia va fi depusă în scris la sediul beneficiarului şi va fi analizată de o comisie de
soluţionare a contestaţiilor numită prin decizia beneficiarului. Soluţionarea contestaţiilor se va
face până la 16.10.2012, ora 17:00. Contestaţiile depuse în afara termenului menţionat, nu se
vor lua în considerare.
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2.OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Descriere
2.1.1. Denumire contract:
Titlu: „Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou” necesare pentru implementarea
activităţilor proiectului POSDRU ID/93/3.3/S/64204, „Împreună pentru dezvoltarea
dialogului social în România”.
2.1.2. Descrierea produselor ce vor fi achiziţionate
„Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou” în cadrul proiectului cu finanţare din
Fonduri Europene nerambursabile, în conformitate cu instrucţiunile AMPOSDRU şi cu
prevederile contractului de finanţare.
Nr.ct
Descrierea produsului
Cantitate
Preţul estimat
TOTAL
r.
1

Diverse maşini, echipamente şi
accesorii de birou

1

70.000 lei

70.000 lei

Total LEI, fără TVA

70.000 lei

Total EURO (curs euro 1E = 4.4881 LEI, din data: 12.09.2012), fără TVA
15.597 euro
2. 1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(b) Produse ■
(a) Lucrări
□
(c) Servicii □
Execuţie
□
Proiectare şi execuţie □
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritatea
contractantă □
Principala locaţie a lucrării

Cumpărare ■
Leasing □
Închiriere □
Cumpărare în rate □
Cod CPV: 30190000-7

Categoria serviciului
2A □
2B □

Principalul loc de livrare:
Principalul loc de prestare
Bucureşti, Baia Mare, Suceava,
Focşani, Timişoara, Braşov,
Craiova, Ploieşti.
2.1.4 Procedura se finalizează conf. Instrucţiunea 26 a AMPOSDRU prin :
Contract de achiziţie publică ■
Încheierea unui acord-cadru: □
2.1.5 Durata contractului de achiziţie:
De la data semnării contractului de ambele părţi până la 30.11.2013
2.1.6 Ofertele alternative sunt acceptate
da □ nu ■
2.1.7 Opţiunea de suplimentare a cantităţii
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua cantităţile prevăzute în contract cu
50 %, dar fără a depăşi 50 % din valoarea iniţială a contractului, sau de a suplimenta unele
cantităţi contractate în detrimentul altora fără a depăşi valoarea contractului.
3. PROCEDURA
3.1 Procedura selectată
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedura
competitivă, 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 c.1 din aceeaşi ordonanţă“,
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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.
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1 Limba de redactare a
Limba română.
4.2 Moneda în care este
LEI
exprimat preţul contractului
4.3 Perioada de valabilitate 45 de zile - Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât
a ofertei
aceasta va fi respinsă.
4.4 Modul de prezentare a Propunerea tehnică constă în:
1. O descriere detaliată a produselor oferite. Formularul 6.
propunerii tehnice
Va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate
cerinţele Caietului de sarcini şi să poată permite identificarea cu uşurinţă
a corespondenţei cu specificaţiile/caracteristicile tehnice minimale din
Caietul de sarcini.
4.5 Modul de prezentare a Propunerea financiară va conţine:
1. Formularul 2 (Formularul de Ofertă).
propunerii financiare
2. Formularul 3 Centralizator de preţuri (defalcarea pe preţuri unitare)
Propunerea financiară va fi calculată în lei.
Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de
vedere al conţinutului, pe toată durata procedurii.
Plaţile se vor face în lei conform prevederilor legale în vigoare.
Preţurile stabilite de ofertant prin oferta sa sunt şi rămân ferme şi nu pot
fi actualizate sau majorate pe durata de derulare a contractului.
Preţurile ofertate includ:
– preţul/tariful ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului,
pentru toate produsele/serviciile ce formează obiect al achiziţiei;
– taxele legal datorate, inclusiv TVA-ul aferent;
– orice alte cheltuieli şi taxe plătite sau plătibile, ocazionate de livrarea/
prestarea produselor/serviciilor.
Eventualele deficienţe cantitative sau calitative consemnate de
reprezentanţii achizitorului în procesul-verbal de recepţie cantitativă şi
calitativă vor fi remediate integral şi imediat de ofertantul declarant
câştigător, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
4.6 Modul de prezentare a A. Condiţii generale
ofertei
Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul
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4.7
Modalităţi
de
contestare
a
deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achiziţie şi
de
soluţionare
a
contestaţiei

achizitorului din Str. D. I. 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.
Data limită pentru depunerea ofertei: 02.10.2012, ora 09.00.
B. Mod de prezentare a ofertei
Ofertantul trebuie să prezinte oferta într-un exemplar ORIGINAL şi o
COPIE, însoţite de Formularul 1 (Scrisoare de înaintare).
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.
Oferta însoţită de „numele ofertantului” pentru achiziţia de
„Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou – cod CPV:
30190000-7” precum şi cu menţiunea „A nu se deschide înainte de
data de 02.10.2012 ora 10.00”
Ofertantul trebuie să depună oferta pentru toată cantitatea de produse
precizate în Caietul de sarcini.
Toate paginile ofertei se numerotează crescator de la prima până la
ultima pagină, se înscrie numele şi prenumele semnatarului în clar, se
semnează şi ştampilează pe fiecare pagină.
Oferta va fi semnată pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii
autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract sau
de o persoană împuternicită în acest sens. În cazul documentelor emise
de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele
respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor
legale.
Orice ştersatură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt
valide numai dacă sunt vizate de către persoana/persoanele
autorizată/autorizate să semneze oferta.
ATENŢIE
- Ofertanţii trebuie să furnizeze informaţiile cerute folosind Formularele
şi Modelele din Documentaţia de atribuire şi să ataşeze documentele
relevante;
- Documentele emise în alta limbă decât româna trebuie să fie însoţite
de traducerea autorizată în limba română;
- 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 şi ştampilat.
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a cere precizări/completări ale
documentelor prezentate de către ofertanţi.
Decizia achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie poate fi
contestată în condiţiile şi cu respectarea procedurii prealabile prevăzute
în prezenta documentaţie.
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4.8 Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

Pentru contestarea deciziei achizitorului de atribuire a contractului de
achiziţie este obligatorie parcurgerea unei proceduri administrative
prealabile, constand în înregistrarea unei contestaţii la sediul
achizitorului personal sau prin persoană împuternicită, ori prin poştă/
curierat, fax sau e-mail, de la comunicarea deciziei de atribuire a
contractului până la data de 16.10.2012, ora 09.00.
Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele
elemente:
a) datele complete de identificare ale contestatorului (numele/ denumire,
domiciliul/sediu social, cod numeric personal/codul unic de înregistrare,
telefon, fax, e-mail, număr de ordine în Registrul Comerţului sau în alte
registre corespondente, reprezentant legal, act de identitate contestator/
reprezentant legal etc.);
b) denumirea şi sediul achizitorului;
c) denumirea contractului de achiziţie şi procedura deschisă aplicată;
d) obiectul contestaţiei;
e) motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei;
f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care
este posibil;
g) semnătura contestatorului/ semnătura reprezentantului legal al
persoanei juridice şi ştampila corespunzătoare.
Achizitorul va soluţiona contestaţia formulată în termen de maxim 24 de
ore de la înregistrarea contestaţiei.
Hotărârea achizitorului privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată
cu plângere la instanţa judecătorească competentă, în termen de
maxim 24 de ore de la comunicare.
Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, conform Codului de
procedură civilă în vigoare.
Ofertantul care formulează plângerea are obligaţia să comunice
achizitorului, în prealabil înregistrării în instanţă, o copie a plângerii,
precum şi a tuturor înscrisurilor doveditoare.
Plângerea se soluţionează conform procedurii de soluţionare a litigiilor
în instanţă şi prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României
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. 418/15.05.2006, cu completările şi modificările ulterioare. Instanţa
competentă: TRIBUNALUL BUCUREŞTI, Secţia a IX-a contencios
administrativ şi fiscal, cu sediul în Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3, Cod
poştal: 030823, Bucureşti, România, Tel. + 40214083600, E-mail:
tribunalul-bucuresti@just.ro, Fax: +40214083781, Adresă Internet:
www.tmb.ro.
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta
numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai
printr-o solicitare scrisă în acest sens.
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja
depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea
modificărilor respective de către achizitor până la data limită pentru
depunerea ofertelor.
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Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după
expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub
sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea
contractului.
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a Achizitorului decât
cea stabilită în anunţul de participare, ori care este primită de către
Achizitor dupa expirarea datei limită pentru depunere va fi respinsă.
4.9 Clauzele contractuale Contractul va cuprinde clauze asigurătorii privind răspunderea părţilor în
obligatorii
cazul nerealizării contractului în condiţiile şi la termenele stabilite, clauze
penale (penalităţi şi daune), precum şi clauze cu privire la modalitatea
de rezolvare a eventualelor litigii ivite pe parcursul derulării contractului.
Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea fără
TVA a contractului; garanţia se poate constitui prin scrisoare de
garantare bancară sau poliţă de asigurare emisă de o societate de
asigurare a creanţelor.
Plata preţului contractului se va face în termen de 60 zile
calendaristice de la data înregistrării facturii la beneficiar.
4.10 Evaluarea ofertelor
Ofertele se vor deschide în şedinţă publică de deschidere ce se va
organiza în data de 02.10.2012, ora 10.00 la sediul achizitorului Str. D.
I. Mendeleev, nr. 36-38, cod poştal: 010366, Localitate: Bucureşti, Ţara:
România, etajul 1 camera 25, sala de consiliu.
5.CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
5.1 SITUAŢIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI /OFERTANTULUI
ATENŢIE:

Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180, art.181 si art. 691din Ordonanţa de
urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formulare solicitate nu este reprezentantul legal al
operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va ataşa o împuternicire pentru acesta.
Neprezentarea documentelor de calificare şi a specificaţiilor tehnice în conformitate cu solicitările
cuprinse în caietul de sarcini şi cele enumerate mai jos, atrage după sine descalificarea ofertantului,
fără să fie posibilă completarea ulterioară a respectivelor documente.

5.1.1Declaraţie
eligibilitate
Cerinţă obligatorie
Solicitat ■

de Operatorul economic (lider, asociat) trebuie să completeze Formularul
4. Ofertantul nu se încadrează în situaţiile enumerate la art. 180 şi art.
181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit
ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus
(declaraţie privind situatia personala a operatorului economic), sau
respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.180
şi 181, achizitorul acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau,
dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la
declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa
unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei
asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
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5.1.2. Documente
constatatoare privind
îndeplinirea cerinţelor de la
punctul 5.1.1
Cerinţă obligatorie
Solicitat ■

1. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul
Registrului Comerţului sau echivalent din care să rezulte numele
complet, sediul, persoanele autorizate/administrator, prezentat în
original sau copie conform cu originalul.
2. Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Camera de Comerţ naţională sau teritorială – pentru
persoane fizice/juridice române, prezentat în original sau copie conform
cu originalul.
3. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la
data deschiderii ofertelor, prezentat în original sau copie conform cu
originalul.
4. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare
fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea îşi
are sediul social, privind plata obligaţiilor la bugetul de stat sau
echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii,
prezentat în original sau copie conform cu originalul.

ATENŢIE:
Toate certificatele/documentele formularele menţionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau
copie legalizată sau copie lizibilă conform cu originalul, dacă nu s-a specificat altfel, şi trebuie să fie
valabile la data deschiderii ofertelor.
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea româna, documentele vor fi
transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română.
Toate documentele vor avea, pe langa 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 stablită de lege, nu vor fi emise
cu mai mult de 60 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor.
Dacă există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, achizitorul are dreptul să solicite
informaţii direct de la autorităţile competente.

6. CONDIŢII SPECIFICE
6.1. Declaraţia privind
Ofertantul va prezenta Formularul 5 – Declaraţia privind calitatea de
calitatea de participant la
participant la procedură.
procedură
6.2. Declaraţia privind
disponibilitatea, calitatea Ofertantul va prezenta Formularul 7 – Declaraţia privind
şi garantarea produselor disponibilitatea, calitatea şi garantarea produselor ofertate.
ofertate
7. CRITERII DE ATRIBUIRE:
7.1. Criterii de atribuire
Preţul cel mai scăzut.
7.2. Evaluarea îndeplinirii
criteriilor de calificare şi Se va face conform cerinţelor prezentei documenţatii de atribuire.
selecţie
7.3. Evaluarea propunerii Se va face conform cerinţelor minime din Caietul de sarcini şi a
tehnice
prezentei documentaţii de atribuire.
7.4. Evaluarea propunerii
Orice erori aritmetice vor fi corectate potrivit legislaţiei în vigoare.
financiare
7.5. Desemnarea ofertei
Oferta care conţine cea mai scăzută propunere financiară (excluzând
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câştigătoare

7.6. Informare ofertanţi

valoarea TVA), conform condiţiei de livrare (la sediul achizitorului),
dintre cele considerate admise din punct de vedere al criteriilor de
calificare, cât şi din punct de vedere tehnic şi financiar, va fi desemnată
oferta câstigătoare.
Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării
procedurii de atribuire. Înainte de încheierea contractului, ofertantul
câstigator trebuie să prezinte contractele încheiate cu subcontractanţii
şi/sau acordul de asociere legalizat (în cazul asocierii) şi Fişa de
identificare financiară.

8. ATRIBUIREA CONTRACTULUI:
8.1. Atribuirea contractului
În condiţiile prevederilor Anexei 1 din cadrul Instrucţiunii 26 emisa de AMPOSDRU şi a Art. 209 alin
(1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Achizitorul îsi rezervă dreptul de
a accepta sau respinge orice ofertă şi/sau să anuleze întreaga procedură de atribuire. Achizitorul îşi
rezervă dreptul de a lansa un nou anunţ de participare
8.2. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
Preţurile contractului vor fi în LEI şi vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului.
9. SEMNAREA CONTRACTULUI:
Beneficiarul, va solicita câştigătorului achiziţiei, dupa caz, pentru documentele depuse „conform cu
originalul” sau „declaraţie pe proprie răspundere”, înainte de încheierea contractului, prezentarea
documentelor în original.
Achizitorul va încheia contractul de achiziţie publică, conform specificaţiilor caietului de sarcini.
Anunţul de atribuire / rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică,
va fi publicat la adresele de internet: www.csnmeridian.ro şi www.edialogsocial.ro.
10. 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: prin poştă, prin fax, prin mijoace
electronice, prin orice combinare a celor prevăzute anterior.
Nu se acceptă documente nesemnate şi neştampilate.
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II. 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.
Nr.
Crt.

Denumire produse

1

Acumulatori R3 (AAA)
(4 buc / set) şi încărcător

2

Agrafe mari (100 buc / cutie)

3

Agrafe mici (100 buc / cutie)

4

Alonjă (25 buc / set)

5

Ascuţitoare

6

Biblioraft

7

Calculator numeric cu fotocelulă

8

Capse (1000 buc / cutie)

9

Carton A3 (250 coli / top)

10

Carton A4 (250 coli / top)

11

14

Carton A4 (250 coli / top)
Cartuşe de capse Lexmark
X950DE
Cilindru Fotoconductor Black
Lexmark X950DE
Cilindru Fotoconductor X264DN

15

Decapsator

16

Dosare plastic (25 buc / set)

17

Ecuson

18
19
20

Etichetă (100 coli / top)
Fluid corector
Folie copertă (100 buc / top)

12
13

Specificaţii minime
- Acumulatori RS250 incluşi R3 (AAA) 800mAh şi
fără autodescărcare în timp.
- Încărcător inclus cu afişaj numeric (voltaj, curent
încărcare în mAh şi procentual), încarcă
acumulatori de până la 2600 mAh, compatibil R3 şi
R6, protecţii multiple, control al temperaturii şi
supraîncărcării.
- Realizate din metal nichelat, inoxidabil,
dimensiune: 50-75 mm.
- Realizate din metal nichelat, inoxidabil,
dimensiune: 28-30 mm.
- Din plastic, perforaţii standard şi sistem de
îndosariere, diverse culori
- Prevăzută cu recipient pentru colectarea
resturilor. Poate fi folosită atât la creioanele mici cât
şi la cele mai mari.
- A4, diverse culori, mecanism metal cu inel,
dimensiune cotor: 7-8 cm, index pe cotor şi etichetă
reversibilă.
- Afişaj min 12 cifre, ecran mare, funcţii adaos
procentual /discount, selector zecimal, alimentare
cu fotocelulă.
- Dimensiune: 24/6 sau 24/8, zincate, margini
ascuţite pentru o penetrare maximă (20 coli).
- Culoare: alb, mat /lucios, min 150 g/mp.
- Culoare: alb, mat /lucios, min 160 g/mp - pentru
diplome.
- Culoare: diverse culori, min 160 g/mp.
- Capacitate min. 15.000, cod 25A0013.

Cantitate

10 seturi

20 cutii
200 cutii
200 seturi
25 buc
500 buc
20 buc
150 cutii
1 top
5 topuri
2 topuri
2 seturi

- Durată de viaţă 115.000 pagini, cod C950X71G.

2 buc

- Durată de viaţă 30.000 pagini, cod E260X22G
- Metalic, sistem cu gheare utilizat pentru
îndepărtarea capselor: nr.10, 24/6 şi 26/6.
- A4, cu şină şi perforaţii îndosariere, etichetă pe
margine, capacitate 170 coli, diverse culori
- cu clips metalic şi ac de siguranţă, carton alb
pentru înscrisuri, culoare transparent, dimensiune
min. 55 x 90mm.
- Dimensiune etichetă: 1/A4, alb, autoadezivă.
- Culoare alb, capacitate min. 20 ml.
- Dimensiune: A4, 150 microni, plastic transparent

5 buc
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30 buc
200 seturi
1.000 buc
5 topuri
10 buc
2 topuri

21

Hârtie A4 (500 coli / top)

22

Hârtie A4 (500 coli / top)

23
24

Hârtie Flipchart (50 file / set)
Index hârtie (40 file / culoare)

25

Kit Cilindru Fotoconductor

26
27
28

Lipici solid
Marker evidenţiere text
Marker pentru flipchart

29

Plic A4 (100 buc / set)

30

Plic B4 (100 buc / set)

31

Plic CD/DVD (100 buc / set)

32

Post-it (100 file / set)

33

Radieră

39

Recipient toner rezidual
Lexmark X950DE
Scotch / Bandă dublu
autoadezivă
Scotch de hârtie
Separator carton (100 buc / set)
Spirale plastic îndosariere
(100 buc / set)
Toner Black Lexmark X264DN

40

Toner Black Lexmark X950DE

41

Toner Cyan Lexmark X950DE

42

Toner Magenta Lexmark
X950DE

43

Toner Yellow Lexmark X950DE

44

Tuş ştampilă

34
35
36
37
38

diverse culori.
- Culoare: alb intens, min 80 g/mp, compatibilitate:
copiatoare, imprimante laser şi inkjet.
- Diverse culori, min 80 g/mp, compatibilitate:
copiatoare, imprimante laser şi inkjet.
- Culoare: albă, găuri fixare, min 60x80 cm.
- 7 culori / set, min 50x10mm.
- Cyan, Magenta şi Yellow Lexmark X950DE,
durată de viaţă 115.000 pagini, cod C950X73G.
- Conţinut recipient min 35-40g.
- Set 6 culori fluorescente.
- Min. 6 culori / set, vârf rotund 2-4 mm.
- Dimensiune: 250 x 353 mm (fără burduf), alb,
lipire autoadezivă.
- Dimensiune: 250 x 353 x 40mm (burduf), siliconic,
kraft.
- Culoare: alb, din hârtie cu folie plastic
transparentă.
- Diverse culori, min 76/127 mm.
- Cauciuc sintetic, moale, putere mare de
absorbţie.
- Capacitate 30.000 pagini, cod C950X76G.

1.000
topuri
7 topuri
50 seturi
100 seturi
2 seturi
30 buc
10 seturi
50 seturi
10 seturi
10 seturi
10 seturi
100 seturi
10 buc
8 buc

- Dimensiuni min. 25mm x 50m.

100 buc

- Dimensiuni min. 50mm x 50m.
- Dimensiuni 240x105mm, diverse culori.

10 buc
10 seturi

- Dimensiuni 12mm, max. 105 coli.

2 seturi

- Capacitate 9.000 pagini, original, cod X264H21G.
- Capacitate 32.000 pagini, original, cod
0X950X2KG.
- Capacitate 22.000 pagini, original, cod
0X950X2CG.
- Capacitate 22.000 pagini, original, cod
0X950X2MG.
- Capacitate 22.000 pagini, original, cod
0X950X2YG.
- Conţinut recipient min. 25-30ml, albastru / negru.

5 buc
10 buc
4 buc
4 buc
4 buc
15 buc

LOCAŢIA DE LIVRARE
Livrare - pe bază de notă de comandă transmisă de către beneficiar cu cel puţin 5
zile calendaristice înainte de data livrării, la una dintre următoarele destinaţii:
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Grafic de livrare
Nr.
Locul livrării
Crt.
Sediu Central: Bucuresti, Str. D.I. Mendeleev nr.36-38, sector 1
1
Sediu Local Regiunea 1: Suceava, Str. Alexandru cel Bun, FN
2
Sediu Local Regiunea 2: Focşani, Str. Republicii nr. 7, etaj 4
3
Sediu Local Regiunea 3: Ploieşti, Str. Luca Arbore nr. 40
4
Sediu Local Regiunea 4: Craiova, Str. Toporaşi nr. 51, Bl. C2, Sc. 2, Spaţiul Comercial 1
5
Sediu Local Regiunea 5: Timişoara, Str. 3 August 1919 nr. 6, Et. 1, Ap. 5
6
Sediu Local Regiunea 6: Baia Mare, Str. George Coşbuc, Bl. 20, Sc. D, Ap. 38
7
Sediu Local Regiunea 7: Braşov, Str. Brânduşelor nr. 74, etaj 2
8
Condiţii de livrare:
• Produsele se vor livra ambalate, etichetate şi marcate astfel încât să fie uşor de
manipulat şi de identificat.
• Recepţia se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemnată într-un proces
verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, împreună cu avizul de expediere şi cu
documentele de provenienţă, calitate, garanţie (certificat de origini, carte tehnică,
certificatele de garanţie etc) vor însoţi obligatoriu documentele de plată.
• Livrarea se va face cu mijloacele proprii ale furnizorului.
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III. Formulare pentru ofertanţi
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Formularul 1
OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul beneficiarului
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea beneficiarului şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________,
privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru
atribuirea
contractului _________________________________________(denumirea
contractului de achiziţie publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului
economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin
documentaţia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un
număr de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
c) mostre, schiţe după caz.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________

Cu stimă,

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )
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ANTET ..............................................
(denumirea/numele ofertant)

Formularul 2

FORMULAR DE OFERTĂ
...................................................................................................................................
(denumirea Achizitorului 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
menţionată, să prestăm ........................................ (denumirea serviciului) pentru suma de
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după
recepţia
serviciilor,
la
care
se
adaugă
TVA
în
valoare
de
............................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda
ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de beneficiar (se va indica anexa la
formular).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .................... zile,
respectiv până la data de .........., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de servicii de audit 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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Antet ..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
Formularul 3
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru produse

Nr.
Crt.

0

Denumirea
produsului

1

Preţul
unitar

Cantitatea

2

Lei

Euro

3

4

Taxa pe
valoarea
adăugată

Preţul
total
Lei

Euro

(col 2x col 3)

(col 2 x col 4)

5

6

1
2
....
TOTAL

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Lei
7

Formularul 4
DECLARAŢIE PRIVIND SITUAŢIA PERSONALĂ A OPERATORULUI ECONOMIC
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 si 181 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 beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, .............................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an),
organizată de ............ (denumirea beneficiarului), declar pe propria răspundere că nu ma
incadrez in urmatoarele situatii:
a) am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
c) nu 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 este stabilit;
c1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile
contractuale, din motive imputabile, fapt care a produs sau este de natură să producă
grave prejudicii beneficiarilor nostri;
d) am fost condamnat, în ultimii trei 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;
e) prezint informaţii false sau nu prezint informaţiile solicitate de către beneficiar, în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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:[ZZ.LL.AAAA]
Operator economic,
___________________
(semnătură autorizată)

Pagina 18 din 34

OFERTANTUL
………………..............……………………………..
(denumirea/nume şi datele complete de identificare)
Formularul 5

DECLARAŢIE
privind calitatea de participant la procedură
1. Subsemnatul ……………………………………………………..……......, reprezentant legal
al ………………………….………………(denumire, sediul/adresa şi datele complete de
identificare ale ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals, că în cadrul procedurii de cercetare a pieţei pentru achiziţia ................... cod CPV
.............. , organizate de ..................... (denumirea beneficiarului), particip şi depun oferta
(se bifeaza optiunea corespunzătoare):
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................................................;
[ ] ca subcontractant al ....................................................................................;
2. În aceleaşi condiţii, subsemnatul declar că:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în
anexă.
3. De asemenea, subsemnatul declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie.
4. Totodată, 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 informaţii suplimentare.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice persoană fizică sau juridică să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................. (denumirea beneficiarului), cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.
Ofertant
…………………………………………………….
(denumirea/numele ofertantului)
legal reprezentat prin
…………………………………………………….
(nume şi prenume, calitate, semnătură, ştampilă)
Data ………/………/2012
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OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)
Formularul 6
OFERTA TEHNICĂ
Subsemnatul ................ (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit al................(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),
declar că produsele ce urmează să le livrăm vor respecta întru totul Caietul de Sarcini şi
prevederile Contractului.
Şi
Prin prezenta luăm la cunoştinţă că orice deviere a ofertei noastre de la Caietul de Sarcini,
indiferent de motive, nu trebuie acceptată de către Achizitor.

Nr.
Crt
1.
2.
3.
4.
5.

Caracterstici minimale
solicitate

Tip

Caracteristici ofertate

Acumulatori R3
(AAA),
(4 buc / set)
Agrafe mari, (100
buc / cutie)
Agrafe mici, (100
buc / cutie)

…..
…..

Ofertant
…………………………………………………….
(denumirea/numele ofertantului)
legal reprezentat prin
…………………………………………………….
(nume şi prenume, calitate, semnătură, ştampilă)

Data ………/………/2012
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OFERTANTUL
………………..............……………………………..
(denumirea/nume şi datele complete de identificare)
Formularul 7

DECLARAŢIE
privind disponibilitatea, calitatea şi garantarea produselor ofertate
1. Subsemnatul ……………………………………………………..……, reprezentant legal
al …………………….……………….………………….......................................
(denumire, sediul/adresa şi datele complete de identificare ale ofertantului)
în calitate de ofertant în cadrul procedurii competitive pentru achiziţia de produse
.......................... cod CPV.............., organizate de ................ îmi declar întreaga
disponibilitate de a furniza toate produsele incluse în formularul de ofertă prezentat în
conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de achiziţie şi dispoziţiile în vigoare
aplicabile, garantând personal calitatea şi performanţele acestora.

Ofertant
…………………………………………………….
(denumirea/numele ofertantului)
legal reprezentat prin
…………………………………………………….
(nume şi prenume, calitate, semnătură, ştampilă)

Data ………/………/2012
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ANTET ..............................................
(denumirea/numele ofertant)

Formularul 8

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către,

_________________________________
(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică ___________________ cod CPV ________________, 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.

Cu considerate,
S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizată)
L.S.
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IV MODEL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PRODUSE
CLAUZE MINIMALE
nr.______________data_______________
Preambul:
Urmare a procedurii competitive realizata in temeiul Intrucţiunii 26/2010 a Autoritatii de
Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
organizata in data de …………….2012
Articol 1
Părţile
_______________________cu
sediul
_________________________
telefon/fax___________ număr de înmatriculare__________ cod unic de înregistrare
___________________cont trezorerie _________________________________deschis
la___________________ reprezentată prin_________________________(denumirea
conducătorului), funcţia_____________________ în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi
________________________cu
sediul
____________________telefon/fax
__________număr de înmatriculare ____________________ cod unic de înregistrare
______________________cont trezorerie______________________________deschis la
_____________reprezentată prin______________________(denumirea conducătorului),
funcţia_________________________ în calitate de Furnizor, pe de altă parte.
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit
încheierea prezentului contract de prestări servicii, în următoarele condiţii:
Articol 2
Termeni şi 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 - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa
tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin Furnizorului prin
contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea Furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
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h. termenii comerciali de livrare - vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu
putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din
părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
Articol 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.
3.3 - Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile,
precum şi orice organizaţie având personalitate juridică.
3.4 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Articol 4
Obiectul contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze şi, după caz, să instaleze, testeze şi să întreţină
………………………………. (produsele şi cantităţile) în perioada/perioadele convenite, în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
produsele furnizate, şi serviciile accesorii prestate.
Articol 5
Preţul contractului
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al
serviciilor accesorii prestate, plătibil Furnizorului de către Achizitor conform graficului de
plăţi este de …………………….lei(euro, altă valută), la care se adaugă ……………….lei
(euro,altă valută ) reprezentând TVA.
Articol 6
Durata contractului
Durata prezentului contract este de .........….....zile/luni, adică de la....................... până la
………...............
Articol 7
Documentele contractului
8.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care
include în ordinea enumerării, următoarele anexe:
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a) Caietul de sarcini - anexa nr___
b)Propunerea tehnica şi propunerea financiară – anexa nr___
c) Bugetul detaliat – anexa____
d) Grafic de îndeplinire a contractului – anexa____
e) Graficul de plăţi - anexa nr___
f) Alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului (a se avea în vedere şi
dispoziţiile art.95 din HG nr.925/2006.)
- lista subcontractanţilor,
- contractele de asociere;
- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ
8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea
ordinei de prioritate stabilită la art.8.1.
Articol 8
Caracterul confidenţial al contractului
Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, Achizitorul are obligaţia de
a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care Furnizorul le precizează ca fiind
confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar
prejudicial interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste secretul
comercial si proprietatea intelectuală.
Articol 9
Obligaţiile Furnizorului
9.1 - Furnizorul se obligă să livreze Achizitorului, şi, după caz, să instaleze , testeze şi să
înreţină
........................................................................
(denumirea
produselor
şi
cantitatea), produsele definite în prezentul contract.
9.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică.
9.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin
graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
9.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
ii) daune-interese, cheltuieli, 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.
Articol 10
Obligaţiile Achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract.
10.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
10.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către Furnizor în termenul
convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin
respectarea prevederilor legale.(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi,
după caz, graficul de plată).
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10.4 - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de …………. zile de la expirarea
perioadei convenite atunci Furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a
beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a
plăţii, din prezentul contract. Imediat după ce Achizitorul îşi onorează obligaţiile, Furnizorul
va relua livrarea produselor în termen de……………………….(se va indica un termen cert)
10.5 Achizitorul va fi responsabil pentru orice pagubă adusă echipamentului Furnizorului şi
care nu se datorează neglijenţei Furnizorului.
10.6 Achizitorul se obligă să nu efectueze nici o lucrare sau modificare asupra
echipamentului sau a locaţiei sale fără acceptul în scris din partea Furnizorului.
Articol 11
Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu ……% din preţul contractului pentru fiecare zi de
întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor.(se precizează cota procentuală
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
11.2 - În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează facturile în termen de………….zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o
sumă echivalenta cu………….% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
Articol 12
Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea sa facă faţă,
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la
temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul
transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia
finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, Furnizorul va lua în
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi
absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor
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)
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea Achizitorului.
Articol 13
Transport, asigurări
13.1 - 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).
13.2 - Dacă Achizitorul solicită livrarea produselor pe o bază CIF sau CIP, Furnizorul are
obligaţia de a asigura şi de a plăti transportul încărcăturii până la destinaţia finală sau în
orice alt asemenea loc de destinaţie solicitat.
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13.3 - (1) Dacă Achizitorul solicită livrarea produselor pe o bază FOB, Furnizorul are
obligaţia de a asigura şi de a plăti transportul încărcăturii până la, şi inclusiv, punctul de
încărcare a produselor în portul de încărcare solicitat.
(2) Dacă Achizitorul solicită livrarea produselor pe o bază FCA, Furnizorul are
obligaţia de a asigura şi de a plăti pentru transportul încărcăturii şi pentru livrarea acesteia
în custodia cărăuşului la locul solicitat.
13.4 - Furnizorul are dreptul de a-şi alege cărăuşul pentru a livra produsele pe o bază CIF
sau CIP.
13.5 - Dacă Achizitorul solicită livrarea produselor pe o bază FOB sau FCA şi asigurarea,
în numele şi pe cheltuiala Achizitorului, a transportului cu cărăuşi nominalizaţi, Furnizorul
poate aranja transportul şi cu cărăuşi alternativi dacă cei nominalizaţi nu sunt disponibili în
perioada/perioadele de livrare.
Comentariu : după caz, se pot introduce următoarele clauze
- Dacă Achizitorul solicită livrarea produselor în condiţiile CIP sau CIF, Furnizorul are
obligaţia de a plăti pentru asigurarea încărcăturii până la destinaţia finală, numind ca
beneficiar pe Achizitor.
- Dacă Achizitorul solicită livrarea produselor în condiţiile FOB sau FCA, obligaţia de a
plăti pentru asigurarea încărcăturii până la destinaţia finală cade în sarcina Achizitorului.
Articol 14
Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a începe furnizarea produselor în termen de ..............
de la primirea ordinului în acest sens din partea Achizitorului.
14.2 - (1) Furnizarea produselor în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acesteia prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de furnizare, trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii
furnizării produselor.
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului, sau
b) 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., nefiind
afectate prin acesta calitatea şi cantităţile iniţiale, astfel cum au fost acestea prevăzute în
ofertă, precum şi preţul contractului.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă graficul de
furnizare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru Achizitorului, în termen de ....zile,
înainte de datele/perioadele de furnizare asumate în graficul de furnizare. Modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de furnizare se face cu acordul părţilor,
prin act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita
penalităţi Furnizorului.
Articol 15
Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
15.1 – (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de
Achizitor respectând:
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a)datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
(2) La expedierea produselor, Furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât
Achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
15.2 - Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele:
a) factura fiscală;
b) avizul de expediţie;
c) dispoziţia de livrare;
d) certificatul de origine;
e) certificatul de inspecţie;
f); declaraţia de conformitate
g) certificatul de garanţie;
h) după caz, poliţa de asigurare "toate riscurile".
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)
Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se
face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul
autorizat al acestuia, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.
15.3 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite
prevederile clauzelor referitoare la receptia produselor.
Articol 16
Recepţie, inspecţii şi teste
16.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa
produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
16.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, precum şi condiţiile de
trecere a
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în 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.
16.3 - 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)
16.4 - Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
16.5 - Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge
nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de
Furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării
acestora la destinaţia finală.
16.6 - Prevederile clauzelor 18.1-18.5 nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.
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Articol 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 nicio obligaţie de garanţie
asumată prin contract. (se precizează perioada convenită pentru prestarea serviciilor)
17.3 - Pe parcursul prestării serviciilor Furnizorul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în
mod abuziv:
a) activitatea Achizitorului sau a altor executanţi sau prestatori ai acestuia.
b) căile de acces.
17.4 - Pe parcursul prestării serviciilor Furnizorul are obligaţia:
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile în zona de lucru;
b) de a depozita sau de a retrage orice echipamente , scule, surplus de materiale.
17.5 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a
stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexa la contract. Părţile contractante
au obligaţia de a notifica în scris una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor pentru acest
scop, şi anume a responsabilului cu supravegherea din partea Furnizorului şi a persoanei
coordonatoare din partea Achizitorului.
17.6 - Furnizorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitatea muncii
şi prevenirea şi stingerea incendiilor pe toată durata prestării serviciilor. Orice
incident/accident datorat nerespectării acestor reguli de către personalul Furnizorului este
imputabil Furnizorului.
17.7 - Pentru prestarea serviciilor accesorii furnizării, Achizitorul va preciza zona de lucru.
Personalul Furnizorului are acces numai în perimetrul astfel stabilt sau în alte locuri
solicitate de Furnizor în scopul realizarii serviciului.
17.8 - (1) În scopul prestarii serviciilor accesorii furnizării, Furnizorul va solicita
Achizitorului accesul la perimetrul serviciului, cu echipamente, scule, utilaje proprii care
după finalizarea serviciului urmează a fi retrase imediat de Furnizor.
(2) Achizitorul se obligă sa analizeze solicitarea Furnizorului privind accesul
acestora în zona de lucru. Achizitorul, în cazuri justificate poate refuza accesul lor parţial
sau integral şi în acest caz, va solicita sau propune Furnizorului alte soluţii.
17.9 - Furnizorul înceteaza activitatea pe zona respectivă şi va elibera complet perimetrul
lucrării dupa avizarea procesului verbal de recepţie de Achizitor sau la cererea expresă a
acestuia .
Comentariu : după caz, se pot introduce următoarele clauze
Piese de schimb
- În perioada de garanţie a produselor Furnizorul are obligaţia de a furniza piesele de
schimb şi subansamblurile care se defectează, făra cheltuieli pentru Achizitor.
- În eventualitatea în care a încetat fabricarea de piese de schimb, Furnizorul are
obligaţia:
a) de a notifica în avans (cu cel puţin ___ de zile) Achizitorului, pentru a permite acestuia
să cumpere piesele necesare; şi
b) de a pune la dispoziţie Achizitorului, fără plată, dacă i se cere, proiectele, desenele şi
specificaţiile pieselor de schimb.
Articol 18
Perioada de garanţie acordată produselor
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18.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele
furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau
manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres
de către Achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor
funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.
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 cheltuieli suplimentare
pentru Achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele
defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii
produsului. (se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a
produsului)
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 pe
cheltuiala Furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract.
Articol 19
Ajustarea pretului contractului
19.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor
Furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
Varianta 1:
19.2 – Preţul contractului poate fi ajustat numai în următoarele situaţii:
a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise, de
către autorităţile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în
creşterea/diminuarea cheltuielilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea
indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în
creşterea/diminuarea cheltuielilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
19.3 - În cazul prevăzut la 21.2. b), preţul va fi ajustat având în vedere următoarele:
a) .............................. (modul concret de ajustare a preţului, data de la care clauza devine
aplicabilă, periodicitatea ajustării etc)
b) ..............................( formule, indici utilizaţi)
c) .............................. (informaţii cu privire la evoluţia indicilor, buletine statistice, cotaţii
ale burselor de mărfuri, documente doveditoare cu privire la efectul de creştere/diminuare
a cheltuielilor pe baza cărora a fost stabilit preţul contractului etc)
Varianta 2:
19. 4 Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
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Articol 20
Subcontractanţi
20.1 - 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.
20.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la
prezentul contract.
20.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
20.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea
subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după
notificarea Achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.
20.5 - Furnizorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care
înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la
prezentul contract.
Articol 21
Conflictul de interese
Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de
achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de
atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea
contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală.
Articol 22
Cesiunea
22.1 - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin prezentul contract.
22.2 – Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea produselor livrate,
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în
condiţiile
Articol 23
Încetarea contractului
23.1 - Prezentul contract de furnizare va înceta de drept dacă în termen ………de la data
emiterii ordinului administrativ de începere Furnizorul nu a demarat furnizarea produselor
în cauză.
23.2 - Prezentul contract de furnizare va înceta de drept dacă nu a generat nicio plată întro perioadă de ............... de la semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept,
fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată.
23.3 - Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite anterior în cadrul articolelor 24.1 şi
24.2, Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure)
după acordarea unui preaviz de ........... Furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităţi
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şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile
următoare, dar nelimitându-se la acestea:
a) Furnizorul nu furnizează produsele conform cu prevederile prezentului contract;
b) Furnizorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult ........ notificării emise
de către Achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau
neexecutării obligaţiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare
şi la timp a furnizării produselor;
c) Furnizorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de
către Achizitor;
d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea
profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
f) Furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc
de probă pe care Achizitorul o poate justifica;
g) împotriva Furnizorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru
judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă
activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;
h) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei
finanţări din bugetul CE, Furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a
contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor sale contractuale;
i) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la
personalitatea juridică, natura sau controlul Furnizorul, cu excepţia situaţiei în care
asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;
j) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului
contract;
23.4 - În termen de................după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea
produselor furnizate şi toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii.
23.5 - Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la
Furnizor fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului
contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit.
23.6 - În urma unui preaviz de ........... acordat Achizitorului, Furnizorul poate rezilia
prezentul contract dacă Achizitorul:
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Furnizor a sumelor datorate acestuia
în baza oricărei certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită
prevăzut în prezentul contract;
b) suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de
pentru motive nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa Furnizorului;
23.7 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit
anterior acesteia în temeiul prezentului contract.
23.8 - În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi Furnizorul pentru
orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să
conducă la depăşirea, prin însumarea tuturor plăţilor efectuate în baza prezentului
contract, a preţului contractului specificat în articolul .... din prezentul Contractul de
furnizare.
23.9 - În cazul deschiderii procedurii insolvenţei împotriva Furnizorului, Achizitorul îşi
rezervă dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenţia de
denunţare a prezentului contract; la data expirarii unui termen de 30 de zile de la
recepţionarea solicitării Achizitorului de denunţare a contractului şi dacă administratorul
judiciar/lichidatorul nu răspunde, contractul se consideră denunţat fără nicio altă
formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. În acest caz, Furnizorul
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are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului în condiţiile prezentului articol
sau până la data exprimării acordului de către administratorul judiciar/lichidatorul cu privire
la încetarea contractului.
Comentariu : după caz, în funcţie de specificul contractului, se pot introduce următoarele :
i.
În cazul în care Furnizorul este o persoană fizică, prezentul contract va înceta în
mod automat la decesul respectivei persoane. Totuşi, Achizitorul va examina orice
propunere făcută de către succesorii persoanei decedate, dacă aceştia notifică
intenţia lor de a continua prezentul contract în termen de ........ zile de la data
decesului. Decizia Achizitorului va fi notificată celor interesaţi în termen de ............
de la primirea propunerii de continuare. Dacă decizia Achizitorului nu este în sensul
continuării prezentului contract cu succesorii Furnizorului decedat, prezentul
contract va fi considerat ca încetat cu efecte depline, fără altă formalitate şi fără
intervenţia nici unei autorităţi publice sau instanţe de judecată.
ii.
Dacă Furnizorul este un grup de persoane fizice şi una sau mai multe dintre
acestea decedează, părţile vor conveni într-un raport cu privire la derularea
contractului şi Achizitorul va decide încetarea sau continuarea prezentului contract
în conformitate cu intenţia manifestată în termen de ........ zile de la data decesului
de către supravieţuitori şi de către succesori, după caz. Decizia Achizitorului va fi
notificată celor interesaţi în termen de ............... de la primirea propunerii de
continuare. Paragraful 24.3 de mai sus va fi aplicabil în situaţia în care Achizitorul
decide să nu continue prezentul contract cu supravieţuitorii şi/sau succesorii
membrului decedat al grupului.
iii.
În situaţia în care Achizitorul decide continuarea prezentului contract conform
paragrafului 24.4 de mai sus, aceste persoane vor răspunde în mod solidar pentru
executarea corespunzătoare a prezentului contract în aceeaşi măsura ca şi
Furnizorul. Continuarea prezentului contract va avea loc cu respectarea regulilor
referitoare la stabilirea oricărei garanţii şi asigurări prevăzute în acesta.
Articol 24
Forţa majoră
24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actionează.
24.3 - 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.
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 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum ....... zile de la încetare.
24.5 - Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada 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.
Articol 25
Soluţionarea litigiilor
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25.1 - 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.
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 competente din România. (se
precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
Articol 26
Limba care guvernează contractul
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
26.2 - Dacă există versiuni ale oricărei părţi din contract, scrise în mai multe limbi, va
prevala versiunea în limba română;
26.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.
Articol 27
Comunicări
27.1 - (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.
27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Articol 28
Legea aplicabilă contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
28.2 – Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din
România, precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudenţei
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi se va asigura că personalul său, salariat sau
contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor
respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări.
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în .....exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi)
ACHIZITOR,
...............................

FURNIZOR,
..............................
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