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Partea I   

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 

       APROBAT 

DIRECTOR GENERAL 

Dr. Ing. Adrian BOT 

 

I. a. Autoritatea contractantă 

 

Denumire: INSTITUTUL NAŢIONAL  DE  CERCETARE  DEZVOLTARE  PENTRU 

TEHNOLOGII  IZOTOPICE  SI  MOLECULARE 

Adresa: Str. Donath, nr. 65-103 

Localitate:  CLUJ-NAPOCA Cod poştal:  400293 Ţara: ROMANIA 

Reprezentata prin  

Director General Dr. ing. Adrian BOT 

Persoana de contact: 

Sef Comp Investitii Ing. Dumitru CHINCISAN 

Telefon: +40 264584037 

E-mail: dumitru.chincisan@itim-cj.ro Fax: +40 264420042 

Adresa de internet: http://www.itim-cj.ro 

Adresa autorităţii contractante:  CLUJ-NAPOCA,  Str. Donath, nr. 65-103, cod postal 400293 

 

I.b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

 

X altele:  Institut Naţional de Cercetare Dezvoltare  

               (INCD) 

X altele: Cercetare-Dezvoltare in      

              domeniul fizicii 

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante    DA □      

                                                                                                                                NU X 
 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi 

obţinute: 

X     la adresa persoanei de contact sus  mentionate 

        zilnic intre orele 9
00

-16
00

 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 22.07.2011, ora limita 16:00, la adresa 

persoanelor de contact sus mentionate. 

Data limită de transmitere a raspunsului la clarificări: 25.07.2011 ora 16.00. 

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta 

documentatie de atribuire, trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie 

înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Orice comunicare intre 

autoritatea contractanta si operatorii economici interesati poate fi facuta in limba romana/ 

engleza prin posta, fax  sau email la adresa dumitru.chincisan@itim-cj.ro 

 

I.c. Căi de atac  
 

Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

(artticolul 256 din OUG 34 /2006) 

 

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos, numarul 6, sectorul 3         

Localitate: Bucureşti                    Cod postal: 030084             Ţara: Romania 

E-mail: office@cnsc.ro                 Telefon: +40 213104641 

Adresa internet: www.cnsc.ro       Fax: +40 213104642 

 

Contestatia se transmite simultan si autoritatii contractante la adresa:   

Cluj-Napoca, strada Donath, Numarul 65-103, cod postal 400293 

http://www.cnsc.ro/
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Id. Sursa de finanţare  
 

Programul Operational Sectorial Cresterea 

Competivitatii economice, Axa Prioritara 2 – 

Competitivitate prin CDI, Operatiunea 2.1.2, POS 

CCE-A2-O2.1.2, proiect nr. 536, ,,Metodologii 

moderne de tip high-throughput pentru obtinerea 

si caracterizarea de noi forme solide ale 

compusilor farmaceutici’’ 

Dupa caz, proiect/program finanţat din 

fonduri comunitare:          

  

     DA X                                      NU  □ 

 

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 

II.1  Descriere 
 

II.1.1 Denumire contract: ,,Substante chimice, materiale si consumabile pentru realizarea 

proiectului POS CCE-A2-O2.1.2- nr. 536’’  
II.1.2 Valoarea estimata: 235.000 lei  (fara TVA)  

II. 1.3  Tip de contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

(a) Lucrări                         (b) Produse             X (c) Servicii                            

              Cumpărare             X  

 

  

Principalul loc de livrare:  

CLUJ-NAPOCA, Str. Donath, Nr. 65-103___________  

Cod CPV : 33696300-8 Reactivi chimici 

                  44832000-1 Solventi 

                  33622000-6 Substante si produsi pentru  

                                      fabricarea medicamentelor 

                  24100000-5 Gaze 

 

II. 1. 4  Procedura se finalizeaza prin:     Incheierea unui acord-cadru pentru fiecare lot 

II. 1.5  Durata Acordului- cadru: de la semnare pana la data de 15.08 2013 

II. 1.6  Informatii privind Acordul-cadru : Acordul-cadru se inchei cu primii 3 (trei) operatori 

economici, in ordinea clasificarii in urma evaluarii ofertelor, pe fiecare lot in parte ( in 

conditiile Art. 148 si 148
1 

b)
 
ale OU 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). 

 

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului-cadru        DA X 

Pentru incheierea contractelor subsecvente, vor fi invitati sa prezinte oferte noi doar 

semnatarii acordului-cadru. Desemnarea castigatorului in urma acestei competitii se face 

in baza criteriilor din documentatia de atribuire a acordului-cadru. 

 

II.1.7  Divizare pe loturi                                 DA  X                                 NU □ 

Ofertele se depun pe: 

                  Un singur lot □                Unul sau mai multe  X                  Toate loturile □ 

(1) Atribuirea contractului se face pe loturi astfel: 
 

Lot Denumire lot 
Valoare estimata  

(lei fara TVA) 

1 Reactivi si substante chimice pentru analize de laborator 15.000 

2 Solventi organici 30.000 

3 
Substante si produsi destinati fabricarii medicamentelor 

pentru sistemul cardiovascular  25.000 

4 
Substante si produsi destinati fabricarii medicamentelor 

pentru sistemul nervos central 
  20.000 

5 
Substante si produsi destinati fabricarii medicamentelor 

pentru alte afectiuni 
 30.000 
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6 Sticlarie, ustensile si consumabile de laborator  80.000 

7 Papetarie si alte consumabile de birou  10.000 

8 Tonere si alte consumabile pentru imprimante 5.000 

9 Gaze  20.000 

 TOTAL 235.000 lei 
 

 (2) Ofertele se vor depune astfel : 

a) Scrisoarea de inaintare va contine numerele de lot la care se inscrie ofertantul. 

b) Documentele de calificare solicitate la cap. V.4 din prezenta Fisa de date, cu exceptia 

formularelor V.4.b si V.4.c, precum si propunerile tehnice si propunerile financiare se vor 

depune separat pe fiecare lot la care se inscrie ofertantul. 

c) Documentele de calificare solicitate la cap. V.1; V.2 si V.3 precum si Formularele V.4.b si 

V.4.c solicitate la cap. V.4 se vor depune o singura data, indiferent de numarul de loturi la care 

se inscrie ofertantul. 

3. Evaluarea ofertelor se face pe fiecare lot in parte. Atribuirea Acordului-cadru se face pe 

fiecare lot in parte. 

 

  II.1.8  Oferte alternative sunt acceptate                                    NU X 

 

II.2    Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1 Total cantitati:  conform Caietului de sarcini 

II.2.2  Optiuni:   

 - Cantitatile minime estimate a fi achizitionate: 75% din cantitatile de referinta cuprinse in 

Caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte; 

- Cantitatile maxime estimate a fi achizitionate: cu 10% mai mari decat cantitatile de referinta 

cuprinse in Caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte. 

 

III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI  

 

III.1  Alte conditii particulare referitoare la contract  

III.1.1 Contract rezervat (daca DA scurta descriere) 

III.1.2.Altele: 

DA  □                               NU X 

DA   □                              NU X 

DA   □                              NU X 

 

 

IV. PROCEDURA 

 

IV.1  Procedura selectata:     Cerere de oferte                    DA 

IV.2  Etapa finala de licitatie electronica                            DA □                            NU X 

IV.3  Legislatia aplicata 

a. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului numarul 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I numarul 418 din 15.05.2006, aprobata prin  Legea 

337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

b. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 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 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 

din 20.07.2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
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V. CRITERII DE CALIFICARE SI / SAU SELECTIE  
 

V.1 Situatia personala a 

ofertantului 

 

Declaraţie privind neincadrarea 

in prevederile art. 180 din OUG 

34/2006 

 

Solicitat  X           Nesolicitat  □  

                   

Se completeaza Formularul V.1. a. 

 

Obs.: Documentul de mai sus va fi semnat cu nume in clar de 

reprezentantul legal sau imputernicit si stampilat. 

Declaratie privind neincadrarea 

in prevederile art. 181 din 

OUG34/2006 

 

Solicitat  X           Nesolicitat  □                        

Se completeaza Formularul V.1.b.  

(1)  pentru persoane juridice/fizice romane 

■ Certificat de sarcini fiscale, valabil la data deschiderii 

ofertelor, emis de catre organele competente ale Ministerului 

Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre 

bugetul general consolidat, care sa ateste inexistenta de obligatii 

bugetare restante la datadepunerii ofertelor; 

■ Certificat de sarcini fiscale, valabil la data deschiderii 

ofertelor, emis de catre organele competente ale Administratiei 

Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul 

administratiei publicelocale, care sa ateste inexistenta de 

obligatii bugetare restante la data 

depunerii ofertelor. 

(2)  pentru persoane juridice / fizice straine 

■ Documente care sa ateste ca ofertantul si-a achitat obligatiile 

fata de bugetul de stat si cel local din tara sa. 

Documentele se vor prezenta in original sau copie legalizată. 

Documentele de mai sus vor fi prezentate in copie legalizata sau 

cu mentiunea „conform cu originalul”, semnate cu nume in clar 

de reprezentantul legal sau imputernicit si stampilate, in limba 

romana si dupa caz traduse in limba romana  si legalizate de 

traducator autorizat. 

 

V.2  Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 

Persoane juridice/fizice romane 

 

Solicitat  X           Nesolicitat  □                        

(1) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie 

legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu 

originalul cu semnatura autorizata si stampila, din care sa rezulte 

adresa actuala si obiectul de activitate al ofertantului; trebuie sa 

fie emis cu max. 30 zile inainte de data deschiderii ofertei. 

(2) Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comertului in original, copie legalizata sau xerocopie certificata 

pentru conformitate cu originalul cu semnatura autorizata si 

stampila. 

 

Persoane juridice /fizice straine 

 

Solicitat  X           Nesolicitat  □                        

Documente prin care se dovedeste o forma de inregistrare/ 

atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara 

de origine, echivalente cu cele solicitate persoanelor juridice din 

Romania. 

 Obs.: Documentele de mai sus se vor depune traduse in limba 

romana si legalizate de traducator autorizat.  
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V. 3  Situatia  economico-financiara  

Informatii privind situatia 

economico-financiara  

 

Solicitat  X           Nesolicitat  □                        

(1) Declaratie privind calitatea de participant la procedura. 

Se completeaza Formularul V.3. 

(2) Bilanţul contabil la 31.12.2010, vizat şi înregistrat de 

organele competente.  

 Obs.: Documentul de mai sus va fi prezentat in copie legalizata 

sau cu mentiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagina., 

semnat cu nume in clar de reprezentantul legal sau imputernicit 

si stampilat; 

 (3) Declaratie pe proprie raspundere privind cifra de afaceri 

pe ultimii trei ani.  

Obs.: Documentul de mai sus va fi semnat cu nume in clar de 

reprezentantul legal sau imputernicit si stampilat. 

V.4  Capacitatea tehnica si/sau  profesionala 

Informatii privind capacitatea 

tehnica 

 

Solicitat  X           Nesolicitat  □                        

 

 

 

 

 

Alte autorizari specifice 

domeniilor de activitate: 

Solicitat  X           Nesolicitat  □  

(1) Declaratie privind lista principalelor livrari de produse 

similare in ultimii 3 ani. Se completeza Formularul V.4.a.  

(2) Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele 

tehnice.  Se solicita Formularul V.4.b. 

(3) Declaratie privind personalul tehnic de specialitate si 

pentru asigurarea controlului calitatii. 

Se completeaza Formularul V.4.c. 

Obs.: Documentele de mai sus vor fi semnate cu nume in clar de 

reprezentantul legal sau imputernicit si stampilate. 

Certificat ISO 9001/2008, pentru ofertant, valabil la data 

deschiderii ofertelor. 

 

Informatii  privind 

subcontractantii  

 

Solicitat  X           Nesolicitat  □                        

Se completeaza, dupa caz, Formularul V.4.d cu subcontractantii 

si specializarea acestora. 

Obs.: Documentul de mai sus va fi semnat cu nume in clar de 

reprezentantul legal sau imputernicit si stampilat. 

V.5. Daca este aplicabil modul 

de selectare / preselectare 
Neaplicabil 

V.6 Oferta comuna (1) Atunci când un grup de operatori economici depun oferta 

comună se completeaza  Formularul V.6 - Acord de asociere. 

(2) In cazul ofertei comune, situaţia economică şi financiară se 

demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor 

membrilor grupului.  

(3) În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a 

unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se 

demonstrează în condiţiile prevăzute la art 186, alin. (2) din 

OUG 34/2006. Atunci când un grup de operatori economici 

depun oferta comună, capacitatea tehnică şi profesională se 

demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor 

membrilor grupului.  

(4) În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi 

profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi 

profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la art 190, 

alin. (2) din OUG 34/2006.   

(5) Daca oferta comună este declarată câstigătoare asocierea se 

va legaliza a notariat înainte de semnarea contractului. 

V.7  Alte solicitari Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, 

Formular V.7. 
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VI. PREZENTAREA OFERTEI  

 

VI.1 Limba de redactare a 

ofertei  

Oferta se va redacta in limba romana. 

Obs.: Documentele de sustinere a specificatiilor tehnice  pot fi 

prezentate in limba romana sau  in limba engleza 

    

VI.2  Perioada de valabilitate a 

ofertei 
Oferta va fi valabilă 90 de zile de la termenul limita de 

depunere a ofertelor  

 

VI. 3 Garantia de participare  

 

Solicitat     X      Nesolicitat    □ 

(1) Cuantumul garantiei de participare se va constitui separat 

pentru fiecare lot in parte, astfel: 

 

Lotul 1 300 lei  Lotul 6 1.600 lei 

Lotul 2 600 lei  Lotul 7 200 lei 

Lotul 3 500 lei  Lotul 8 100 lei 

Lotul 4 400 lei  Lotul 9 400 lei 

Lotul 5  600 lei    

 

Pentru IMM-uri cuantumul garanţiei de participare este de 50% 

din valoarea mai sus menţionată. Ofertantii care depun 50% din 

garantia de participare vor prezenta  documente in original sau 

copii cu mentiunea „conform cu originalul”, semnate cu nume in 

clar de reprezentantul legal sau imputernicit si stampilate, care 

certifica faptul ca sunt IMM. 

(2) Constituirea garanţiei de participare: prin orice instrument 

de garantare. 

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada: plata garantiei se 

va executa “neconditionat, respectiv la prima cerere a 

beneficiarulu, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate“ (art. 86 (3), b) al HG 925 din 19 iulie 

2006, cu modificarile si completarile ulterioare). 

(3) Valabilitatea garanţiei de participare: 90 zile. 

Restituirea garanţiei de participare: garanţia de participare se va 

restitui in conformitate cu prevederile Art. 88 din HG 925/19.06 

2006. 

(4) Ofertantul pierde garanţia de participare dacă: 

• Îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia. 

• Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de 

bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei.  

• Oferta sa fiind câştigătoare, refuză să semneze Acordul cadru 

de achizitie în perioada de valabilitate a ofertei. 

 

VI.4  Modul de prezentare a 

propunerii tehnice 

(1) Specificatiile tehnice solicitate in Caietul de sarcini sunt 

minimale, obligatorii si eliminatorii. Ofertele care nu 

indeplinesc aceste cerinte sunt declarate neconforme (Art.36 (2) 

a din HG 925/2006). 

(2) Se vor anexa, dupa caz: Specificatii tehnice/File 

catalog/Desene, care să susţină afirmaţiile propunerii tehnice. 

(3) Se va detalia modul de ambalare / etichetare. 

(4)Se va specifica fabricantul si tara de origine (locul fabricatiei). 

(5) Ofertantul va preciza termenul de garanţie/valabilitate, 

exprimat in luni, de la data receptiei. 
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VI.5 Modul de prezentare a 

propunerii financiare 

(1) Ofertele financiare se vor depune pentru fiecare lot in 

parte. 

Se vor completa:  

(a) Formularul VI.5.a - Formular de oferta - act prin care 

operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct 

de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea 

contractantă. 

(b) Formularul VI.5.b - Centralizator de preturi - care sa 

contina: 

-  preturile unitare si valoarea fiecarei pozitii din lista  lotului 

ofertat, in ordinea tabelelor din Caietul de sarcini; 
 - valoarea totala a lotului ofertat.  

(2) Se accepta oferte partiale pe loturi, asa cum sunt ele 

definite la cap. II 1.7. Nu se accepta ofertele partiale in 

cadrul unui lot. 

 (3) Oferta se va prezenta in lei sau euro; pentru evaluarea 

ofertelor in euro se va lua ca referinta cursul de schimb BNR 

pentru euro/leu, din data de   25.07.2011. 

(4) Pretul ofertei va cuprinde: 

 - pretul produsului; 

- cheltuieli cu obtinerea autorizatiilor necesare; 

 - taxele vamale; 

 - cheltuieli  de transport pana la sediul beneficiarului. 

 

VI.6 Modul de prezentare a 

ofertei 

 

(1) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la 

data si ora limită pentru depunere, stabilite la punctul VI.7. Toate 

documentele continute in oferte, care au o anumita valabilitate 

impusa de catre organismul emitent, trebuie sa fie in vigoare la 

data si ora sedintei de deschidere, precizate la punctul VI.9 . 

(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în 

sarcina ofertantului. 

(3) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât 

cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se 

returnează nedeschisă. 

(4) Numarul de exemplare in care se depune oferta: 

- original 1 exemplar 

- copii 1 exemplar 

(5) Fiecare exemplar va fi insotit de un opis al documentelor 

incluse separat pe cele trei sectiuni: 

- documente de calificare 

- propunere tehnica 

- propunere financiara 

Opisul va contine informatii despre numarul de pagini al fiecarui 

document si pagina curenta unde se gaseste. 

Fiecare exemplar va fi semnat si stampilat de ofertant pagina cu 

pagina. Paginile vor fi numerotate de la 1 la n pe fiecare sectiune. 

(6) Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de 

calificare se introduc in plicuri separate, sigilate, marcate cu 

antetul ofertantului, denumirea continutului si mentiunea 

“original” sau “copie”, dupa caz. Cele 6 plicuri se vor include 

intr-un plic exterior pe care se va scrie antetul ofertantului, 

denumirea licitatiei si textul: “A nu se deschide inainte de 

02.08.2011, ora 12, ora locala“ 
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(7) Ofertantul va respecta modalitatea de elaborare / prezentare a 

ofertei si va include in oferta documentele solicitate in prezenta 

documentatie de atribuire. 

(8) Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si 

prezentarii ofertei sale, precum şi a documentelor care o însoţesc, 

iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau 

răspunzătoare pentru costurile respective. 

VI.7 Data limita de depunere a 

ofertelor 

(1) Data 02.08.2011, ora 11:00. 

(2) Oferta se depune direct sau prin posta la adresa:  

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii 

Izotopice si Moleculare, Strada Donath, Numarul 65-103, Cluj 

Napoca cod postal 400293, Compartimentul Investitii, in atentia 

ing. Dumitru Chincisan, tel. +40 264584037 

(3) Scrisoarea de inaintare, Formularul VI.7, se va completa in 

2exemplare (va avea numar de inregistrare/data emitere, stampila 

emitentului si se va specifica numele si functia persoanei care 

semneaza). La prezentarea ofertei scrisoarea de inaintare se 

inregistreaza la Autoritatea contractanta inscriindu-se si ora. Un 

exemplar se preda ofertantului. 

(4) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al 

conţinutului, pe toată perioada de valabilitate solicitata de către 

Autoritatea contractantă. 

VI.8 Posibilitatea retragerii sau 

modificarii ofertei  

 

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage 

oferta numai înainte de data si ora limită stabilită pentru 

depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 

VI.9  Deschiderea ofertelor (1) Sedinta de deschidere va avea loc la data de 02.08.2011, ora 

12:00, ora locala, adresa: Institutul National de Cercetare 

Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, str. 

Donath, nr. 65-103, Cluj Napoca, Compartimentul Investitii, 

persoana de contact  ing. Dumitru Chincisan. 

(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de 

deschidere daca prezinta o imputernicire in acest sens semnata 

de aceeasi persoana care a semnat  oferta. 

VI.10  Clarificari la oferta (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt 

clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare 

pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp 

acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea 

transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă 

şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce 

constă solicitarea comisiei de evaluare. 

(2) În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată 

de comisia de evaluare clarificările / răspunsurile solicitate sau în 

cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt 

concludente, oferta sa va fi considerată neconformă. 

(3) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care 

le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi 

considerată neconformă. 

(4) Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care 

acestea: a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau 

erorilor aritmetice; b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice 

minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste 

corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului 

ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire 
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(5) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care 

le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi 

considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la pct. 

VI. 11 de mai jos. 

VI.11  Corectarea erorilor (1) Singura modificare a conţinutului propunerii financiare care 

este permisă în ofertă este corectarea eventualelor erori 

aritmetice sau vicii de forma. 

Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: 

a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, 

trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi 

corectat corespunzător; 

b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în 

considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată 

în cifre va fi corectată corespunzător. 

(2) Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din 

cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta 

in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii 

existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a 

caror corectare/completare are rol de clarificare sau de 

confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect 

in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire. 

(3) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile 

aritmetice sau viciile de forma numai cu acceptul ofertantului. 

În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/ vicii, 

atunci oferta sa va fi considerată neconformă. 

 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

 

VII.1  Pretul cel mai scazut al fiecarui lot                                                                 DA 

 

 

VIII. ATRIBUIREA  ACORDULUI CADRU 

 

VIII.1 Ajustarea pretului  

 

Da   X                             NU □ 

 

(1)  Pretul este in lei si/sau euro; 

(2)Eventualele ajustari ale pretului, la incheierea contractelor 

subsecvente, se fac doar cu acordul Autoritatii contractante, pe 

baza documentelor justificatoare emise de furnizor; 

(3) Pe durata derularii contractului subsecvent preturile raman 

neschimbate. 

VIII.2 Garantia de buna 

executie a contractului  

 

Da   X                              NU □ 

(1) Garantia de buna executie se aplica acelor contracte 

subsecvente  pentru care Autoritatea contractanta identifica 

potentiale riscuri in derularea acestora. 

(2) Cuantumul garanţiei de buna executie este de 10%  din 

valoarea contractului subsecvent. 

(3) Constituirea garanţiei de buna executie: prin orice instrument 

de garantare. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada: plata 

garantiei se va executa ,,neconditionat, respectiv la prima cerere a 

beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa 

persoanei garantate“ (art. 86 (3), b) al HG 925 din 19.07.2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare). 

(4)Garanţia de buna executie se restituie conform prevederilor Art. 

92 (1) al HG 925/2006. 
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IX. ALTE CERINTE 

 (1) Pentru loturile care au o valoare mare (peste 50.000 lei), contractele subsecvente se incheie, de 

regula, trimestrial pe baza unei comenzi emise de Autoritatea contractanta. 

 (2) Termen de livrare: maximum 60 de zile de la incheierea contractului subsecvent. 

(3) Produsele vor fi insotite (dupa caz) de: 

   - certificat de calitate/valabilitate; 

   - certificat de garantie; 

   - fisa tehnica de securitate; 

   - buletin de analize. 

(4) Produsele vor fi livrate in ambalajul firmei producatoare si cu eticheta originala. 

(5) Livrare: Franco-Beneficiar INCDTIM Cluj, cu transport, montare si instruire, incluse in pret.   

(6) Modalitati de plata: plata se va face prin Ordin de plata, in baza facturii emise de furnizor, in 

termen de 30 zile de la receptionarea cantitativa si calitativa a produselor la sediul Autoritatii 

contractante.  
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Partea II 

 

CAIET DE SARCINI 

Denumirea achizitiei: Substante chimice, materiale si consumabile pentru realizarea proiectului 

POS CCE - A2 O2.1.2 – ID. 536. 

Tipul achizitie: furnizare produs. 

Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii economice, Axa 

Prioritara 2 – Competitivitate prin CDI, Operatiunea 2.1.2, POS CCE-Axa 2, Operatiunea 2.1.2, 

proiect nr. 536, ,,Metodologii moderne de tip high-throughput pentru obtinerea si caracterizarea 

de noi forme solide ale compusilor farmaceutici”, cofinanţat prin fondul European de Dezvoltare 

Regionala. 

 

I. DOMENIU DE UTILIZARE 

 

Substantele chimice, materialele si consumabilele care vor fi achizitionate sunt destinate activitatilor 

de cercetare ce se desfasoara in cadrul proiectului POS CCE – nr. 536, avand ca scop dezvoltarea de 

noi metode de obtinere si caracterizare de noi forme solide ale compusilor farmaceutici. 

 

II. SPECIFICATII TEHNICE 

 

Configuratia produselor, materialelor si substantelor chimice ofertate trebuie sa satisfaca 

urmatoarele Specificatii Tehnice Minimale, Obligatorii si Eliminatorii (Ofertele care nu 

indeplinesc aceste cerinte sunt declarate neconforme Art. 36 (2) din HG 925/2006).   

                

II.1  Lotul 1:    Reactivi si substante chimice pentru analize de laborator 

Cod CPV:  33696300-8 

          Valoare estimata:  15.000 lei (fara TVA) 

 

TABELUL 1. Lista pozitii, calitati si cantitati de referinta 

Nr. 
crt. 

Denumire CAS UM 
Nr. UM 
(cant) 

1 Adipic acid 124-04-9 g 100 

2 Ascorbic acid, iso 89-65-6 g 100 

3 Benzenesulfonic acid 98-11-3 g 50 

4 Benzoic acid 65-85-0 g 100 

5 Camphor-10-sulfonic acid 3144-16-9 g 100 

6 Cholic acid 81-25-4 g 25 

7 Cinnamic acid 140-10-3 g 250 

8 Citric acid 77-92-9 g 250 

9 Ethane-1,2-disulfonic acid 110-04-3 g 10 

10 Fumaric acid 110-17-8 g 100 

11 Galataric acid (Mucic acid) 526-99-8 g 100 

12 Gentisic acid (2,5-dihydroxybenzoic acid) 490-79-9 g 50 

13 Glucuronic acid 6556 12 3 g 10 

14 Glutaric acid 110-94-1 g 100 

15 Hippuric acid 495-69-2 g 100 
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16 Lactic acid, L-(+)- 79-33-4 g 250 

17 Maleic acid 110-16-7 g 250 

18 Malic acid, (-)-L- 97-67-6 g 50 

19 Malonic acid 141-82-2 g 100 

20 Mandelic acid 90-64-2 g 100 

21 Naphthalene-1,5-disulfonic acid 81-04-9 g 100 

22 Naphtalene-2-sulfonic acid 120-18-3 g 100 

23 Nicotinic acid 59-67-6 g 100 

24 Oxalic acid 144-62-7 g 25 

25 Pamoic acid 130-85-8 g 100 

26 Phosphoric acid (crystalline) 7664-38-2 g 100 

27 Picolinic acid 98-98-6 g 100 

28 Saccharin 81-07-2 g 100 

29 Sorbic acid 110-44-1 g 100 

30 Stearic acid 57-11-4 g 250 

31 Succinic acid 110-15-6 g 100 

32 Tannic acid 1401-55-4 g 100 

33 Tartaric acid, (+)-L- 87-69-4 g 100 

34 Toluenesulfonic acid, p- (monohydrate) 6192-52-5 g 100 

35 Trihydroxybenzoic acid, 2,4,6- 83-30-7 g 10 

36 Trimesic 554-95-0 g 50 

37 Xinafoic acid (Hydroxy-2-napthoic acid, 1-) 86-48-6 g 50 

38 Acetic acid 64-19-7 ml 250 

39 L-Aspartic acid 56-84-8 g 100 

40 (+)-Camphoric acid 124-83-4 g 50 

41 Capric acid 334-48-5 g 50 

42 Caprylic acid 124-07-2 g 50 

43 Cyclamic acid 100-88-9 g 50 

44 Ethanesulfonic acid 594-45-6 ml 25 

45 D-gluconic acid 526-95-4 g 100 

46 L-Glutamic acid 56-86-0 g 100 

47 2-oxo-glutaric acid 328-50-7 g 50 

48 Glycolic acid 79-14-1 g 50 

49 Hydrobromic acid 10035-10-6 ml 250 

50 Hydrochloric acid 7647-01-0 l 1 

51 Isobutyric acid 79-31-2 l 250 

52 Methanesulfonic acid 75-75-2 l 100 

53 Propionic acid 79-09-4 l 100 

54 Salicylc acid (2-Hydroxybenzoic acid) 69-72-7 g 50 

55 Sulfuric acid 7664-93-9 l 1000 

56 3-hydroxybenzoic acid 99-06-9 g 50 

57 4-hydroxy benzoic acid 99-96-7 g 50 

58 trans-2-hexenoic acid 13419-69-7 g 25 

59 2-hydroxy caproic acid (2-hydroxyhexanoic acid) 6064-63-7 g 3 
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60 trans-cinnamic acid (trans-3-Phenylacrylic acid) 140-10-3 g 100 

61 isonicotinic acid 55-22-1 g 50 

62 gallic acid 5995-86-8 g 50 

63 ketoglutaric acid 328-50-7 g 50 

64 isophthalic acid 121-91-5 g 100 

65 3,5-dihydroxy benzoic acid 99-10-5 g 50 

66 folic acid 59-30-3 g 25 

67 Arginine, L- 74-79-3 g 50 

68 Calcium Hydroxide 1305-62-0 g 500 

69 Lysine, L- 56-87-1 g 20 

70 Magnesium acetate, 4H2O 16674-78-5 g 100 

71 Magnesium Hydroxide 1309-42-8 g 250 

72 Methyl glucamine, N- (meglumine) 6284-40-8 g 100 

73 Piperazine 110-85-0 g 50 

74 Potassium acetate 127-08-2 g 50 

75 Potassium Hydroxide 1310-58-3 g 250 

76 Sodium acetate anhydrous 127-09-3 g 250 

77 Sodium hydroxide 1310-73-2 g 250 

78 Tromethamine 77-86-1 g 50 

79 tert-butylamine 75-64-9 ml 100 

80 sec-butylamine 13952-84-6 ml 100 

81 n-butylamine 109-73-9 ml 100 

82 isobutylamine 78-81-9 ml 100 

83 Ammonia 7664-41-7 ml 500 

84 Benethamine 3647-71-0 g 5 

85 Benzathine 140-28-3 g 25 

86 Betaine 107-43-7 g 50 

87 Choline 123-41-1 ml 50 

88 Deanol 108-01-0 ml 50 

89 Diethylamine 109-89-7 ml 100 

90 2-diethylamino ethanol 100-37-8 ml 100 

91 4-(2-hydroxyethyl) morpholine 622-40-2 ml 100 

92 1-(2-hydroxyethyl) pyrrolidine 2955-88-6 g 10 

93 Trometamine 102-71-6 g 50 

94 Acetamide 60-35-5 g 100 

95 Lactamide, -(-)- 89673-71-2 g 10 

96 Nicotinamide 98-92-0 g 50 

97 Glycine 56-40-6 g 50 

98 Serine, L- 56-45-1 g 50 

99 Tyrosine, L- 60-18-4 g 50 

100 isonicotinamide 1453-82-3 g 50 

101 1,4-benzoquinone 106-51-4 g 50 

102 4,4'-bipyridyl 553-26-4 g 10 

103 3-hydroxypyridine 109-00-2 g 50 

104 5-hydroxyisoquinoline 2439-04-5 g 10 
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105 pyrazine 290-37-9 g 10 

106 4-phenylpyridine 939-23-1 g 10 

107 quinoxaline 91-19-0 g 25 

108 3,5-dimethylpyrazole 67-51-6 g 50 

110 adenine 73-24-5 g 25 

111 caffeine 58-08-2 g 50 

112 theobromine 83-67-0 g 50 

113 caprolactam 105-60-2 g 100 

114 creatine 57-00-1 g 25 

115 quercetin 117-39-5 g 10 

116 pyridoxamine 85-87-0 g 5 

117 Eudragit L100/55 25212-88-8 g 10 

118 Eudragit L100 25806-15-1 g 10 

119 Eudragit EPO 24938-16-7 g 10 

120 PEG 6000 25322-68-3 g 100 

121 PVP VA 25086-89-9 g 50 

122 PVP K90 9003-39-8 g 50 

123 PVP 30 9003-39-8 g 50 

124 PVA VA 64 9002-89-5 g 50 

125 Mannitol 69-65-8 g 50 

126 Na2SO4 7757-82-6 g 250 

127 Na2CO3 497-19-8 g 250 

128 AgNO3 7761-88-8 g 10 

129 Amberlite IRA-67 free base 65899-87-8 g 100 

130 Amberlite IRC748I sodium form 79620-28-3 g 100 

131 Amberlite IRA958 chloride form 79620-27-2 g 100 

132 Dowex 1X2 chloride form, 16-100 mesh 69011-19-4 g 100 

133 Dowex 50WX8   hydrogen form, 50-100 mesh 69011-20-7 g 100 

134 Dowex 50WX4  Na+-form, 200-400 mesh 69011-22-9 g 50 

     

 

II.2  Lotul 2:    Solventi organici 

            Cod CPV:  44832000-1              

            Valoare estimata:  30.000 lei (fara TVA) 

 

TABELUL 2. Lista pozitii, calitati si cantitati de referinta 

Nr.crt. Denumire CAS Nr UM 
Nr.UM 
(cant.) 

1 Diethylaminoethanol 2- 100-37-8 ml 500 

2 Ethylbenzene 100-41-4 ml 250 

3 Benzonitrile 100-47-0 ml 500 

4 Acetone 67-64-1 l 35 

5 Benzyl alcohol 100-51-6 ml 500 

6 Anisole 100-66-3 ml 250 

7 Diphenyl ether 101-84-8 ml 100 

8 Phenetole (ethoxybenzene) 103-73-1 ml 500 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/Lookup.do?N5=CAS+No.&N3=mode+matchpartialmax&N4=497-19-8&D7=0&D10=&N25=0&N1=S_ID&ST=RS&F=PR
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/Lookup.do?N5=CAS+No.&N3=mode+matchpartialmax&N4=65899-87-8&D7=0&D10=&N25=0&N1=S_ID&ST=RS&F=PR
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/Lookup.do?N5=CAS+No.&N3=mode+matchpartialmax&N4=79620-28-3&D7=0&D10=&N25=0&N1=S_ID&ST=RS&F=PR
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9 Butyl benzene 104-51-8 ml 100 

10 Acetonitrile 75-05-8 ml 500 

11 Ethyl-1-hexanol, 2- 104-76-7 ml 500 

12 Terpineol Alpha-  10482-56-1 g 500 

13 Ethyl propionate 105-37-3 g 500 

14 Amyl ether 693-65-2 ml 100 

15 Butyl Acetate, sec- 105-46-4 ml 100 

16 Diethyl carbonate 105-58-8 ml 500 

17 Xylene p- 106-42-3 ml 500 

18 Methyl-pentane 2- 107-83-5 g 100 

19 Dimethylpiperazine, 1,4- 106-58-1 g 100 

20 Bromopropane 1- 106-94-5 ml 250 

21 Dichloroethane 1,2- 107-06-2 ml 500 

22 Methyl formate 107-31-3 ml 250 

23 Chloroethanol 2- 107-07-3 g 500 

24 Propionitrile 107-12-0 ml 250 

25 Ethylenediamine 107-15-3 ml 100 

26 Ethanediol 1,2- 107-21-1 ml 500 

27 Methoxy-2-propanol 1- 107-98-2 ml 500 

28 Nitropropane 1- 108-03-2 ml 250 

29 Methyl-2-pentanone 4-  (isobutyl-methyl ketone) 108-10-1 ml 500 

30 Butanediol 1,3 107-88-0 ml 250 

31 Methyl-4-pentanol 2- 108-11-2 ml 500 

32 Propanamine, N-(1-methylethyl)-2- 108-18-9 ml 500 

33 Isopropyl ether 108-20-3 ml 500 

34 Pentanone 2- 107-87-9 ml 500 

35 Isopropyl acetate 108-21-4 ml 500 

36 Isopropenyl acetate 108-22-5 ml 500 

37 Acetic anhydride 108-24-7 g 100 

38 Propylene Carbonate 108-32-7 ml 250 

39 Xylene m- 108-38-3 ml 250 

40 Cresol-M 108-39-4 g 100 

41 2,6-Dimethylpyridine  (Lutidine 2,6-( 108-48-5 ml 250 

42 Propylene glycol methyl ether acetate 108-65-6 ml 250 

43 Trimethyl benzene 1,3,5-   (mesitylene) 108-67-8 ml 250 

44 Dimethyl-4-heptanone 2,6-  108-83-8 g 100 

45 Toluene 108-88-3 ml 500 

46 Bromobenzene 108-86-1 ml 250 

47 Methyl cyclohexane 108-87-2 ml 250 

48 Methyl pyridine 4-   (4-Picoline) 108-89-4 ml 250 

49 Chlorobenzene 108-90-7 ml 100 

50 Cyclohexanol 108-93-0 ml 250 

51 Cyclohexanone 108-94-1 ml 250 

52 Methylpyridine 3-   (3-Picoline) 108-99-6 ml 250 

53 Methylmorpholine 4- 109-02-4 ml 100 

54 Methyl pyridine 2-   ( 2-Picoline) 109-06-8 ml 250 

55 Butyl Butyrate 109-21-7 ml 250 

56 Valeric acid 109-52-4 ml 100 

57 Propyl acetate 109-60-4 ml 500 

58 Pentane 109-66-0 ml 250 

59 Tetrahydrofuran 109-99-9 ml 1000 

60 Chlorobutane 1- 109-69-3 ml 500 

61 Butyl amine 109-73-9 ml 250 

62 Butyronitrile 109-74-0 ml 250 
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63 Ethanol 2-(Methylamino) 109-83-1 ml 250 

64 Methoxyethanol 2- 109-86-4 ml 250 

65 Dimethoxymethane 109-87-5 ml 250 

66 Ethylethanamine, N-  (Diethylamine) 109-89-7 ml 250 

67 Ethyl formate 109-94-4 ml 250 

68 Thiophene 110-02-1 g 250 

69 Methyl-2-hexanone, 5- 110-12-3 ml 250 

70 Hexanedione, 2,5- 110-13-4 g 100 

71 Isobutyl acetate 110-19-0 ml 250 

72 Heptanone 2- 110-43-0 ml 250 

73 Methoxyethyl acetate 110-49-6 ml 250 

74 Hexane 110-54-3 ml 250 

75 Amylamine 110-58-7 ml 100 

76 Valeronitrile 110-59-8 g 100 

77 Dimethoxyethane 1,2- 110-71-4 ml 500 

78 N-ethylethanolamine 110-73-6 ml 250 

79 Ethoxyethanol 2- 110-80-5 ml 500 

80 Cyclohexane 110-82-7 ml 250 

81 Diethylene Glycol Monoethyl Ether 111-90-0 ml 500 

82 Pyridine 110-86-1 ml 250 

83 Morpholine 110-91-8 ml 100 

84 Octanone 2- 111-13-7 g 250 

85 Ethoxyethyl acetate 2- 111-15-9 ml 500 

86 Hexanol -1 111-27-3 ml 250 

87 Diethylene glycol dimethylether 111-96-6 ml 100 

88 Diethylene glycol 111-46-6 ml 250 

89 Ethylene glycol diacetate 111-55-7 ml 250 

90 Octane 111-65-9 ml 100 

91 Heptanol 1- 111-70-6 ml 250 

92 Ethylene glycol monobutyl ether  111-76-2 ml 250 

93 Ethanol 2-(2-Methoxyethoxy)      ((Diethylene glycol 
methyl ether) 

111-77-3 ml 250 

94 n-Nonane 111-84-2 ml 100 

95 Octanol 1- 111-87-5 ml 250 

96 Undecane 1120-21-4 g 100 

97 Butoxyethyl acetate 2- 112-07-2 ml 250 

98 Diethylene glycol monoethyl ether acetate 112-15-2 ml 250 

99 Triethylene glycol anhydrous 112-27-6 ml 100 

100 Diethylene glycol diethyl ether 112-36-7 ml 250 

101 Dodecane n- 112-40-3 ml 100 

102 Triethylene glycol dimethyl ether  112-49-2 ml 250 

103 Diethylene glycol dibutyl ether  112-73-2 ml 250 

104 Tetralin   (1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene) 119-64-2 ml 250 

105 Di(ethylene glycol) dibenzoate 120-55-8 ml 100 

106 Cyclopentanone 120-92-3 ml 250 

107 Methyl pyrrolidine N- 120-94-5 ml 250 

108 Triethylamine 121-44-8 ml 100 

109 Dimethylaniline, N,N- 121-69-7 ml 250 

110 Heptanone 4- 123-19-3 ml 250 

111 Methylformamide, N- 123-39-7 ml 250 

112 Hydroxy-4-methyl-4-pentanone 2- 123-42-2 ml 250 

113 Methyl-1-butanol 3-  (isoamyl alcohol) 123-51-3 ml 250 

114 Dioxane 1,4- 123-91-1 ml 100 

115 Butyl acetate n- 123-86-4 ml 500 
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116 Isoamyl Acetate 123-92-2 ml 100 

117 Octanol  (±)-2- 123-96-6 ml 250 

118 Decane 124-18-5 ml 100 

119 Tetramethylene sulfone    (Sulfolane) 126-33-0 g 250 

120 Tributylphosphate 126-73-8 ml 250 

121 Tetrachloroethylene 127-18-4 ml 250 

122 Dimethylacetamide N,N- 127-19-5 ml 250 

123 Xylene 1330-20-7 ml 500 

124 Butyl benzene sec- 135-98-8 ml 100 

125 Decafluoropentane, 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5- 138495-42-8 ml 100 

126 Amino ethanol 2- 141-43-5 ml 500 

127 Ethyl acetate 141-78-6 ml 500 

128 Dibutylether 142-96-1 ml 500 

129 Nonanol 1- 143-08-8 ml 200 

130 Hexanoic acid 142-62-1 ml 500 

131 Tetrahydropyran 142-68-7 ml 500 

132 Heptane n- 142-82-5 ml 500 

133 N-propyl-1-propanamine 142-84-7 ml 500 

134 Hexyl acetate 142-92-7 ml 500 

135 Amino-1-propanol 3- 156-87-6 g 100 

136 Butyl methyl ether tert- 1634-04-4 ml 500 

137 Di-n-butyl oxalate 2050-60-4 ml 100 

138 Dimethylcyclohexan cis-1,2- 1/4/2207 g 5 

139 Dipropylene glycol 25265-71-8 g 25 

140 Polyethylene glycol (400) 25322-68-3 g 500 

141 Cyclopentane 287-92-3 ml 100 

142 Fluorbenzene 462-06-6 g 100 

143 Formaldehyde Diethyl Acetal 462-95-3 ml 100 

144 Decahydro-naphtalene trans- 493-02-7 g 10 

145 Nonanone 5- 502-56-7 g 25 

146 Diethylether 60-29-7 ml 500 

147 Propanediol 1,3- 504-63-2 g 100 

148 Trimethylpentane 2,2,4- 540-84-1 ml 500 

149 Butyl acetate, tert- 540-88-5 ml 100 

150 5-Methyl-3-heptanone 541-85-5 ml 500 

151 Limonene (+ -) 5989-27-5 ml 100 

152 Hexadecane n- 544-76-3 ml 100 

153 Methyl propionate 554-12-1 ml 250 

154 Methyl n-Propyl Ether 557-17-5 g 25 

155 Methoxycyclopentane 5614-37-9 ml 250 

156 Tetrachloromethane 56-23-5 ml 100 

157 Methyl-2-butanone, 3- 563-80-4 ml 100 

158 Diisopropyl ketone  565-80-0 ml 200 

159 Glycerol 56-81-5 ml 100 

160 Propanediol 1,2- 57-55-6 ml 500 

161 Dimethylcyclohexane, 1,2- 583-57-3 g 100 

162 Pentanol 3- 584-02-1 ml 100 

163 Hexanone 2- 591-78-6 g 50 

164 Hexene 1- 592-41-6 ml 1000 

165 Dimethyl-o-toluidine, N,N- 609-72-3 ml 250 

166 Dimethylcarbonate 616-38-6 ml 250 

167 Diethylformamide N,N- 617-84-5 g 25 

168 Morpholine, 4-(2-hydroxyethyl) 622-40-2 g 100 

169 Methyl butyrate 623-42-7 ml 100 

170 Aniline 62-53-3 ml 250 
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171 Ethyl n-Propyl Ether 628-32-0 ml 150 

172 Pentyl acetate 628-63-7 ml 250 

173 Pentanol 2- 6032-29-7 ml 100 

174 Hexanediol 1,6- 629-11-8 g 500 

175 Diethoxyethane 1,2- 629-14-1 ml 100 

176 Ethanol 64-17-5 L 50 

177 Industrial methylated spirits  ml 1 

178 Formic acid 64-18-6 ml 500 

179 Methanol 67-56-1 L 10 

180 Chloroform 67-66-3 L 5 

181 Dimethyl sulfoxide 67-68-5 ml 100 

182 Dimethylformamide N,N- 68-12-2 ml 500 

183 Propanol 2- 67-63-0 ml 1000 

184 Ethyl L-lactate -(-) 687-47-8 g 100 

185 Propanol 1- 71-23-8 ml 1000 

186 Butanol 1- 71-36-3 ml 500 

187 Pentanol 1- 71-41-0 ml 500 

188 Trichloroethane 1,1,1- 71-55-6 ml 150 

189 Dichloromethane 75-09-2 L 5 

190 Formamide 75-12-7 ml 250 

191 Nitromethane 75-52-5 ml 500 

192 Butanol tert- 75-65-0 ml 500 

193 Amylalcohol tert- 75-85-4 ml 250 

194 Trifluoroethanol 2,2,2- 75-89-8 ml 500 

195 Dimethyl-3,3-butanone 2- 75-97-8 ml 100 

196 Ethyl 3-ethoxypropionate 763-69-9 ml 500 

197 
Hydrogen chloride, 1,0M  
solution in diethyl ether 

7647-01-0 ml 250 

198 Water 7732-18-5 L 4 

199 Trimethyl-2-cyclohexen-1-one 3,5,5- 78-59-1 ml 500 

200 Methyl-2-Propanol 1- 78-83-1 ml 500 

201 Butanol 2- 78-92-2 ml 500 

202 Butanone 2- 78-93-3 ml 500 

203 Methyl phenyl ether 100-66-3 ml 500 

204 Hydroxypropylamine 2- 78-96-6 ml 1000 

205 Trichloroethene 79-01-6 ml 500 

206 1-Methyl-2-pyrrolidinone 872-50-4 ml 500 

207 Propionic acid 79-09-4 ml 500 

208 Methylacetamide, N- 79-16-3 ml 100 

209 Methyl acetate 79-20-9 ml 500 

210 Isobutyl acetate 110-19-0 ml 500 

211 Nitroethane 79-24-3 ml 250 

212 Tetrachloroethane 1,1,2,2- 79-34-5 ml 100 

213 Nitropropane, 2- 79-46-9 ml 100 

214 Terpineol anhydrous, mixture of isomers 8000-41-7 ml 250 

215 Petroleum Ether 8032-32-4 ml 500 

216 Dibutyl phthalate  84-74-2 ml 500 

217 Methyl Pyrrolidone N- 872-50-4 ml 500 

218 Heptanone 4- 123-19-3 ml 100 

219 Ethoxyethanol 2- 110-80-5 ml 500 

220 Dipropylene glycol monomethyl ether acetate 88917-22-0 ml 500 

221 Tween 20  (Mn ~1,228) 9005-64-5 ml 250 

222 Decalin -cis, trans 91-17-8 ml 500 

223 Thiophene 110-02-1 ml 500 

224 Methyl benzoate 93-58-3 g 500 
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225 Xylene o- 95-47-6 ml 500 

226 Chlorotoluene 2- 95-49-8 ml 250 

227 Dichlorobenzene, 1,2- 95-50-1 ml 1000 

228 Trimethylbenzene 1,2,4- 95-63-6 ml 500 

229 diethyl oxalate 95-92-1 ml 250 

230 Pentanone 3- 96-22-0 ml 100 

231 Cyclopentanol 96-41-3 ml 100 

232 Methyltetrahydrofuran 2- 96-47-9 ml 500 

233 Isobutyl Isobutyrate 97-85-8 g 500 

234 Tetrahydrofurfurylalcohol 97-99-4 ml 500 

235 Furfuryl alcohol 98-00-0 g 250 

236 Butylbenzene tert-  98-06-6 ml 500 

237 tert-Butyl methyl ether 1634-04-4 ml 500 

238 Trifluorotoluene  alpha, alpha, alpha 98-08-8 g 250 

239 Methyl-2-hexanone, 5- 110-12-3 ml 500 

240 Nitropropane, 2- 79-46-9 ml 100 

241 Isopropyl benzene 98-82-8 ml 500 

242 Acetophenone 98-86-2 ml 250 

243 Nitrobenzene 98-95-3 ml 500 

244 Cymene p- 99-87-6 ml 500 

 

II.3  Lotul 3:  Substante si produsi destinati fabricarii medicamentelor pentru sistemul 

                      cardiovascular  

  Cod CPV:  33622000-6            

          Valoare estimata:  25.000 lei (fara TVA) 

  

 Se solicita substanta activa (nu medicamentul in forma finala). 

 Puritate de referinta: > 99% (determinata prin HPLC); 

 Puritate minima acceptatata: 95% (determinata prin HPLC). 

 

TABELUL 3. Lista pozitii, calitati si cantitati de referinta 

Nr. Substanta activa CAS UM Cantitate (g) 

1 valsartan 137862-53-4 g. 10 

2 olmesartan 144689-78-1 g. 10 

3 perindopril 82834-16-0 g. 10 

4 ramipril 87333-19-5 g. 10 

5 treprostinil 289480-64-4 g. 10 

6 ranolazine 142387-99-3 g. 10 

7 lercanidipine 100427-26-7 g. 10 

8 nifedipine 21829-25-4 g. 10 

9 carvedilol 72956-09-3 g. 10 

10 guanfacine 29110-47-2 g. 10 

11 sapropterin 62989-33-7 g. 10 

12 ambrisentan 177036-94-1 g. 10 

13 dronedarone 141626-36-0 g. 10 

14 conivaptan 210101-16-9 g. 10 

15 dabigatran 211914-51-1 g. 10 

16 rivaroxaban 366789-02-8 g. 10 

17 prasugrel 150322-43-3 g. 10 

18 aliskiren 173334-57-1 g. 10 
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19 ambrisentan 177036-94-1 g. 10 

20 ezetimibe 163222-33-1 g. 10 

21 tolvaptan 150683-30-0 g. 10 

22 diltiazem 42399-41-7 g. 10 

23 pravastatin 81093-37-0 g. 10 

24 tadalafil 171596-29-5 g. 10 

25 pitavastatin 147511-69-1 g. 10 

26 nebivolol 99200-09-6 g. 10 

 

II.4  Lotul 4:  Substante si produsi destinati fabricarii medicamentelor pentru sistemul 

    nervos central 

            Cod CPV:  33661000-1           

          Valoare estimata:  20.000 lei (fara TVA) 

  

 Se solicita substanta activa (nu medicamentul in forma finala). 

 Puritate de referinta: >99% (determinata prin HPLC); 

 Puritate minima acceptata: 95% (determinata prin HPLC). 

 

TABELUL 4. Lista pozitii, calitati si cantitati de referinta 

Nr. Substanta activa CAS UM Cantitate (g) 

1 agomelatine 138112-76-2 g 10 

2 riluzole 1744-22-5 g 10 

3 piracetam 7491-74-9 g 10 

4 promethazine 60-87-7 g 10 

5 armodafinil 112111-43-0 g 10 

6 ramelteon 196597-26-9 g 10 

7 lacosamide 175481-36-4 g 10 

8 lisdexamfetamine 608137-32-2 g 10 

9 tapentadol 175591-23-8 g 10 

10 venlafaxine 93413-69-5 g 10 

11 milnacipran 92623-85-3 g 10 

12 tetrabenazine 58-46-8 g 10 

13 vigabatrin 60643-86-9 g 10 

14 sumatriptan 103628-46-2 g 10 

15 methylphenidate 113-45-1 g 10 

16 olanzapine 132539-06-1 g 10 

17 varenicline 249296-44-4 g 10 

18 desvenlafaxine 93413-62-8 g 10 

19 paliperidone 144598-75-4 g 10 

20 hydromorphone 466-99-9 g 10 

 

II.5  Lotul 5:    Substante si produsi destinati fabricarii medicamentelor pentru alte afectiuni 

           Cod CPV:  33690000-3       

          Valoare estimata:  30.000 lei (fara TVA) 

  

 Se solicita substanta activa (nu medicamentul in forma finala). 

 Puritate de referinta: >99% (determinata prin HPLC); 
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 Puritate minima acceptata: 95% (determinata prin HPLC); 

 

TABELUL 5. Lista pozitii, calitati si cantitati de referinta 

Nr.crt. Substanta activa CAS UM Cantitate (g) 

1. tivozanib 475108-18-0 g 10 

2. sorafenib 284461-73-0 g 10 

3. sunitinib 341031-54-7 g 10 

4. thioguanine 154-42-7 g 10 

5. lapatinib 231277-92-2 g 10 

6. bicalutamide 90357-06-5 g 10 

7. topotecan 123948-87-8 g 10 

8. ixabepilone 219989-84-1 g 10 

9. dasatinib 302962-49-8 g 10 

10. nilotinib 641571-10-0 g 10 

11. bendamustine 16506-27-7 g 10 

12 azacitidine 320-67-2 g 10 

13. decitabine 2353-33-5 g 10 

14. lapatinib 231277-92-2 g 10 

15. fludarabine 75607-67-9 g 10 

16. palonosetron 135729-61-2 g 10 

17. clofarabine 123318-82-1 g 10 

18. carmustine 154-93-8 g 10 

19. boceprevir 394730-60-0 g 10 

20. telaprevir 402957-28-2 g 10 

21. nitazoxanide 55981-09-4 g 10 

22. darunavir 206361-99-1 g 10 

23. raltegravir 871038-72-1 g 10 

24. doripenem 148016-81-3 g 10 

25. tipranavir 174484-41-4 g 10 

26. maraviroc 376348-65-1 g 10 

27. etravirine 269055-15-4 g 10 

28. ketoprofen 22071-15-4 g 10 

29 diclofenac 15307-86-5 g 10 

30. dutogliptin 852329-66-9 g 10 

31. metformine 657-24-9 g 10 

32. sitagliptin 486460-32-6 g 10 

33. glimepiride 93479-97-1 g 10 

34. saxagliptin 361442-04-8 g 10 

35. vildagliptin 274901-16-5 g 10 

36. bazedoxifene 198481-32-2 g 10 

37. febuxostat 144060-53-7 g 10 

38. Cyclobenzaprine 303-53-7 g 10 

39. silodosin 160970-54-7 g 10 

40. ethinylestradiol 57-63-6 g 10 

41. fesoterodine 286930-03-8 g 10 

42 alvimopan 156053-89-3 g 10 

43 eltrombopag 496775-61-2 g 10 
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44. etamsylate 2624-44-4 g 10 

45. fenpiverinium Br 125-60-0 g 10 

46. omeprazole 73590-58-6 g 10 

47. dexlansoprazole 138530-94-6 g 10 

48. lubiprostone 136790-76-6 g 10 

49. pantoprazole 102625-70-7 g 10 

 

II.6  Lotul 6:    Sticlarie, ustensile si consumabile de laborator 

               Cod CPV:  3379300-5     

                       Valoare estimata:  80.000 lei (fara TVA) 

  

TABELUL 6. Lista pozitii, calitati si cantitati de referinta 

Nr.c

rt. 
Denumire si caracteristici UM Nr.UM 

1 
Tuburi de reactie standard din sticla (OD=24mm)pentru 

echipament  Eyela PPS-5511 (25buc/set) 
set 1 

2 
Tuburi de reactie din sticla cu (OD-12mm, L=105mm) (with 

neck rim) pentru echipament  Eyela PPS-5511 (100buc/set) 
set 1 

3 
Tuburi de reactie standard din sticla (ID=24mm NS=14/23) 

pentru echipament  Eyela PPS-5511  
buc 25 

4 Balon cu fund rotund, slif 29/32, V=100 ml buc 3 

5 Balon cu fund rotund, slif 29/32, V=50 ml buc 5 

6 Balon cu fund rotund, slif 29/32, V=25 ml buc 5 

7 Tuburi Buchi P-12, 60ml, (25buc/set) (pentru Multivapor 

Buchi) 
set 1 

8 Pahare Berzelius 50 ml buc 25 

9 Cristalizor D=60 mm, h=35 mm buc 8 

10 Cristalizor D=95 mm, h=55 mm buc 8 

11 

Eprubete cu fund plat, h=75 mm, d=24mm (pt. aparat disolutie  

μDISS Profiler, 24mm OD Glass Vials, flat bottom) 

100buc/set 

set 1 

12 

Eprubete cu fund rotund, h=75mm, d=12mm  (pt. aparat 

disolutie  μDISS Profiler, 12mm OD Glass Vials, round 

bottom)• 100buc/set 

set 1 

13 Tuburi de reactie, sticla, de 20 ml, (27x56mm) 100buc/set set 3 

14 Tuburi de reactie din sticla de 8 ml, (17x60mm) 100buc/set set 10 

15 Tuburi de reactie din sticla de 4 ml,  Wheaton vials 

(15x46mm) 100buc/set 
set 60 

16 Tuburi HPLC de 1.5 ml, (12x32 mm, gat=8mm) 100buc/set set 80 

17 Refrigerent cu spirala, sticla Duran, slif 14/23 buc 5 

18 Palnii de sticla cu diametru 55 mm, unghi de deschidere 60gr, 

tija 55 mm 
buc 5 

19 Cutii Petri din sticla, D=35mm, h=10mm buc 30 

20 Manusi nitril  S cutii 20 

21 Manusi nitril  M cutii 20 



 25 

22 Masca antipraf, FFP2, fara ventil (10buc/set) set 1 

23 
Varfuri pipete nesterile de pana la 100  µl, 1 set = 1000 buc, 

702533, Brand  
set 1 

24 Varfuri  nesterile pentru pipete 10 - 1000 µl, 1 set = 1000 buc, 

702581, Brand 
set 4 

25 Varfuri nesterile  pentru pipete 1- 10 ml,  1 set = 1000 buc, 

702604, Brand  
set 1 

26 
Cartuse de filtrare (Solid Phase Extraction) Bond Elute C18 

(EC), V=1ml, dimensiune pori 40 microm, umplutura 50mg 
set 8 

27 Seringi filtrare manuala 10 ml buc 250 

28 Seringi filtrare manuala 5 ml buc 450 

29 Seringi filtrare manuala 2 ml buc 200 

30 Filtre pentru seringi, Nylon,0.45 μm pore size  buc 800 

31 Tuburi Eppendorf 2ml set 4 

32 Tuburi Eppendorf 1ml set 2 

33 Pipete Pasteur gradate, 1 ml (500buc/vrac) set 1 

34 Pipete Pasteur gradate, 3 ml (500buc/vrac) set 1 

35 Parafilm M, rola (latime 100 mm) buc 1 

36 Recipient de plastic cu gat larg, V=10l buc 3 

37 Vaselina siliconica pentru vid si temperaturi inalte buc 1 

38 Ulei siliconic Sil Oil, type M20.235.20 l 1 

39 Detergent de vase, 2l l 4 

40 Prosoape hartie, rola mare buc 35 

41 Servetele de hartie (2 straturi) cutii 40 

42 Microperie pentru curatat tuburi RMN buc 3 

43 
Furtun din cauciuc siliconic (pentru apa), diam.int.=5 mm, 

gros.perete=1,5 mm 
metri 25 

44 
Furtun din cauciuc siliconic (pentru apa), diam.int.=6 mm, 

gros.perete=1,5 mm 
metri 25 

45 Furtun de vid (D.Int.=5mm) metri 3 

46 
Tub de vacuum pentru eliminare solventi (cu nervure) pentru 

Multivapor Buchi cu conectori si garnituri buc 1 

47 
Membrana completa pentru pompa de vacuum tip V-700/710 

pt Multivapor Buchi 
buc 1 

48 
Capace pentru tuburi de 1,5 ml, cu gaura si septum de 

PTFE/silicon, (100buc/set) 
set 30 

49 
Capace pentru tuburi de 4ml, Wheaton vials (15x46mm) 

(100buc/set) 
set 15 

50 Capace pentru tuburi de 8 ml (100buc/set) set 8 

51 Capace cu diam=22mm,  pentru tuburi de 20 ml  (100buc/set) set 2 

52 
Bare magnetice in forma de cruce, grosime=8mm, 

lungime=19mm, 10buc/set 
set 1 

53 Discuri magnetice, gros=4mm, diam=8mm buc 8 

54 Baghete magnetice, 2x5mm buc 30 

55 Baghete magnetice, 3x8mm buc 30 

56 Bara pentru scos baghete magnetice, lungime 150 mm buc 1 
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57 Bara pentru scos baghete magnetice, lungime 250 mm buc 1 

58 Tub raze X ceramic cu anod de cupru, tip KFL-Cu-2K buc 1 

59 
Sursa UV  (lampa de deuteriu) pentru aparat de disolutie 

μDISS Profiler  
buc 1 

60 
Celule din Al plus capac 6 x 1.5 (50/set) – până la 500

o
C, pt. 

DSC, COD:  201-52943 
set 4 

61 
Celule din Al plus capac 6 x 1.5 (50/set) – până la 500

o
C, pt. 

DSC, COD:  201-53090  
set 2 

62 Garnituri PTFE pt adaptator Buchi (cod 051489) (12buc/set) set 3 

63 
Frite PE pentru adaptator Buchi (8x3mm, SP-103)(cod 

051490) (64buc/set) 
set 2 

64 Garnituri inel FKM pentru multivapor Buchi (12buc/set) set 2 

65 Frite PE 044856 (d=10mm SP-080) (64buc/set) set 2 

66 Inel suport pentru baloane 10-50 ml, din pluta buc 10 

67 Inel suport pentru baloane 50-100 ml, din pluta buc 5 

68 Septumuri de 25 mm (10buc/set) set 3 

 

 

II.7  Lotul 7:    Papetarie si alte consumabile de birou 

             Cod CPV:  30192700-8      

            Valoare estimata:  10.000 lei (fara TVA) 

 

TABELUL 7. Lista pozitii, calitati si cantitati de referinta 

Nr. 

crt. 
Denumire articol U.M 

Nr. UM 

(cantitate) 

1 Hartie copiator A4 80g top 50 

2 File protectie A4 (100buc/set) set 10 

3 CREION MECANIC 05mm Rotring Tikky II cutie 3 

4 MINA CREION MECANIC 05 HB Rotring buc 15 

5 CREION MECANIC 07mm Rotring Tikky II cutie 2 

6 MINA CREION MECANIC 07mm HB Rotring buc 10 

7 Lipici solid Bic 30 gr buc 2 

8 Lipici banda 8mmx8m Enrich Krause buc 2 

9 Post-it index 20x50mm 4 culori Kores (set) set 3 

10 

Post-it 75mmx75mm, multicolor (3 culori), 450 

file/bucata 
buc 2 

11 

Caiet A4 cu spirala, de matematica, 60 file, hartie 

alba 60g/mp buc 10 

12 

Caiet A5 de matematica, 80 coli, hartie alba 

60g/mp buc 2 

13 
Biblioraft A4, exterior material plastic, interior 

carton, latime 75-80mm 
buc 14 

14 Biblioraft A4, exterior material plastic, Rosu, 

interior carton, latime 50-52mm 
buc 4 

15 Alonje cu sistem de indosariere, 25buc/set     set 4 

16 Dosare A4 de plastic cu sina si perforatii buc 200 

17 Banda adeziva Scotch transparenta, 19mm x 33m buc 10 
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18 Banda adeziva transparenta, latime 50mm  buc 4 

19 

Banda dublu adeziva Scotch 12mmx6.3m cu 

dispenser buc 2 

20 Textmarker (evidentiator), verde fosforescent buc 10 

21 Textmarker (evidentiator), galben fosforescent buc 2 

22 Marker negru cu varf rotund gros buc 2 

23 Marker Staedtler Lumocolor S, negru, 0.4 mm buc 10 

24 

Marker lavabil Staedtler Lumocolor 351-WP4 

4/set set 2 

25 Burete tabla magnetica Bi-Office buc 2 

26 

Hartie flipchart 65x100cm GP neliniata, 

20coli/top top 5 

27 Pix Rotring Tikky albastru buc 5 

28 Pix Rotring Tikky rosu buc 5 

29 

Rezerva pix Rotring, albastra, Mine Giant: tip 

Jumbo, varf mediu buc 20 

30 Registru cartonat A4, 100 file, cu linii buc 3 

31 Foarfeca 215mm Centrum  buc 2 

32 

Cutter mare sina metal Turikan SX-70-2 IT-

4303/Westcott E buc 2 

33 Corector banda Bic Tipp-Ex Micro tape twist buc 2 

34 Rigla gradata 30 cm, transparenta buc 3 

35 Clips 19mm metal, 12buc/set    set 4 

36 Clips 25mm metal, 12buc/set set 4 

37 Agrafe birou, 33mm plastic cutie 3 

38 Agrafe de birou 28mm plastic cutie 3 

39 Pungi cu inchidere 70x100mm, 100buc/set set 8 

40 Pungi cu inchidere 50x70mm, 100buc/set set 7 

41 Pungi cu inchidere 150x100mm, 100buc/set set 8 

 

II.8  Lotul 8:    Tonere si alte consumabile pentru imprimante 

              Cod CPV:  30125110-5     

             Valoare estimata:  5.000 lei (fara TVA) 
  

TABELUL 8. Lista pozitii, calitati si cantitati de referinta 

Nr. 

crt. Denumire articol U.M 

 Nr. U.M 

(cantitate) 

1 Cartus HP05 CE505X Negru (6.500 pagini) buc 5 

2 Cartus Canon CLI-8M Magenta buc 3 

3 Cartus Canon CLI-8C Cyan buc 3 

4 Cartus Canon CLI-8Y Galben buc 3 

5 Cartus Canon PGI-5BK negru buc 3 

6 CARTUS HP CE250X  Negru  (10.500 pg) buc 1 

7 CARTUS HP CE251A  Cyan  (7.000 pg) buc 1 

8 
CARTUS HP LaserJet CE252A  Galben  (pentru 

7.000 pagini) 
buc 1 

9 CARTUS HP CE253A  Magenta  (7.000 pg) buc 1 
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 10 CARTUS HP Q7553X Negru  (7.000 pagini) buc 2 

 11 Cartus HP1202, negru, cod Q2612A buc 1 

 12 

Cartus toner Xerox Phaser 3450 mare capacitate 

(10.000 pagini) buc 1 

 

II.9  Lotul 9:    Gaze 

        Cod CPV: 24100000-5             

        Valoare estimata:  20.000 lei (fara TVA) 

 

TABELUL 9. Lista pozitii, calitati si cantitati de referinta 

Nr.

crt 
Denumirea si cerinte calitative UM 

Nr. UM 

(cantitate) 

1 Aer comprimat 50 l, puritate  5.0 but.  8 

2 Azot gaz,  butelie 50 l, puritate  5.0 but.  2 

 

Nota 

(1) Termen de livrare: maximum 60 de zile de la incheierea contractului subsecvent. 

(2) Produsele vor fi insotite (dupa caz) de: 

   - certificat de calitate/valabilitate; 

   - certificat de garantie; 

   - fisa tehnica de securitate; 

   - buletin de analize. 

(3) Produsele vor fi livrate in ambalajul firmei producatoare si cu eticheta originala. 

(4) Livrare: Franco-Beneficiar INCDTIM Cluj, cu transport, montare (unde este cazul) si instruire, 

incluse in pret.   

 

Pentru produsele (substantele) clasificate “periculose”  precum si pentru “precursori ai drogurilor”, 

ofertantul va prezenta autorizatiile (atestatele) obtinute pentru detinerea si manipularea acestora. 

 

Director Tehnic      Director Economic 

Ing. Gabriel Popeneciu     Ec. Diana Nicoara 

 

Sef Compartiment Achizitii     Consilier Juridic 

Ing. Dumitru Chincisan     Jur. Mariana Andrei 

 

Coordonator Stiintific POS CCE-536    Responsabil logistica POS CCE-53

 Dr. Gheorghe Borodi     Ing. Chim. Flavia Martin  
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Partea III 

 

FORMULARE 

 

Cuprins 

 

Nr. formular Descriere 

V.1.a Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 

V.1.b Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG34/2006 

V.3 Declaratie privind calitatea de participant la procedura 

V.4.a Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani  

V.4.b Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice 

V.4.c Declaratie privind personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii 

V.4.d Lista cu subcontractanţii  şi specializarea acestora 

V.6 Acord de asociere 

V.7 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.  

VI.5.a Formular de oferta pentru produse 

VI.5.b Centralizator de preturi   

VI.7 Scrisoarea de inaintare 
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Formular V.1.a 
 

      Operator economic 

    ................................ 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind eligibilitatea 

 

 

    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/numele şi 

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situaţia prevăzută 

la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu 

am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de bani. 

    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun. 

 

     Data completării ………............   

 

               

                                                                                                  Operator economic, 

                                                                                                 ................................ 

                                                                                                (semnatura autorizata) 
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Formular V.1.b 

 

 Operator economic 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE  

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-

persoana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se 

mentioneaza procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se 

insereaza, dupa caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de 

.............. [se insereaza data], organizata de ................................................ [se insereaza numele 

autoritatii contractante], declar pe proprie raspundere ca: 

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu  fac obiectul unui 

aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, 

reglementata prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute 

la lit. a); 

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 

sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit pana la data 

solicitata................. 

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante 

judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 

greseli in materie profesionala. 

 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor 

orice documente doveditoare de care dispunem. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

           Operator economic, 

                                       

                …………………………. 
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Formular V.3 

Operator economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE 

privind calitatea de participant la procedura 

 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................... (denumirea operatorului 

economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la 

procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................. (se mentioneaza procedura), 

avand ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data 

de ....... (zi/luna/an), organizata de ........................................... (denumirea autoritatii contractante), 

particip si depun oferta: 

 

[ ] in nume propriu; 

[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................; 

[ ] ca subcontractant al ..................................................................; 

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 

2. Subsemnatul declar ca: 

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene modificari 

in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de 

achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii 

contractului de achizitie publica. 

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 

situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 

datelor din prezenta declaratie. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..................... (denumirea si adresa 

autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

 

Operator economic, 

......................................... 

(semnatura autorizata) 
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Formular V.4.a 

 
      

Operator economic 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

privind lista principalelor livrări  de produse în ultimii 3 ani 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 

orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

Operator economic, 

.................................. 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

Obiect 

contract 

 

 

CPV 

 

Denumirea 

beneficiarului/ 

Adresa 

 

Calitatea 

furnizorului*  

 

Preţul total  

contract  

 

Procent 

îndeplinit 

de furnizor 

(%) 

 

Perioada de 

derulare 

contract ** 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

…        

…        

 

 
          Operator economic, 

                     ............................ 

(semnatură autorizată) 

 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului 
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Formular V.4.b 

 

 

 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 

orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

         

 

          Operator economic, 

.................................. 

(semnătură autorizată) 

 

LISTĂ 

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie
1
 

     

     

 

 

Operator economic, 

…….........………………. 

(semnătură autorizată )

                                                 
1
 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. 

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de 

angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele 

necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
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Formular V.4.c 

 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

   

DECLARAŢIE  

privind personalul tehnic de specialitate  

si pentru asigurarea controlului calitatii 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 

orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 Nr. pers. 

Personal tehnic de specialitate  

Din care personal pentru asigurarea 

controlului calitatii 

 

 

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil 

pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 

 

Data completării: ......................          

 

 

Operator economic, 

           ................................. 

(semnătură autorizată) 
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Formular V.4.d  

 

  Operator economic 

 _________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

 

LISTĂ  

cu subcontractanţii  şi specializarea acestora 

 

 

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant 

împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 

acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 

 

 

Nr

crt 

Denumire /nume 

subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 

subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 

contract ce urmează a 

fi subcontractate 

     

     

     

     

     

 

 

 

Operator economic 

..................................... 

(semnătură autorizată) 
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Formular V.6 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 

 

1. Părţile acordului : 

_________________________, reprezentată prin............................, în calitate de................. 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.................... 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 

cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru) 

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare. 

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun: 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 

achiziţie 

publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 

se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

3. Durata asocierii 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 

de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 

ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 

prezentul acord. 

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 

contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 

cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
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b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

7 Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 

soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

Liderul asociatiei: 

______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

 

Notă: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 

cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 
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Formular V.7 

 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu oferta independent 

 

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 

............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie 

publica organizata de........................................, în calitate de autoritate contractanta, cu 

nr.....................................din data de..............................., certific/certificam prin prezenta ca 

informaţiile conţinute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. 

II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele.........................................., urmatoarele: 

1. am citit si am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimţim descalificarea noastra de la procedura de achiziţie publica în condiţiile 

în care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete în orice privinţa; 

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa înainteze 

oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de oferta; 

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoana fizica sau 

juridica, alta decât ofertantul în numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza în cadrul 

aceleiasi proceduri de achiziţie publica sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata în mod independent faţa de oricare 

concurent, fara a exista consultari, comunicari, înţelegeri sau aranjamente cu acestia; 

6. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveste preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la 

respectiva procedura sau intenţia de a include în respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu 

au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveste calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 

înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţata de contractor. 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevazute de legislaţia în vigoare, declar/declaram ca cele 

consemnate în prezentul certificat sunt adevarate si întrutotul conforme cu realitatea. 

 

Ofertant, 

........................................................ 

Reprezentant/Reprezentanţi legali  

.................................................. 

(semnaturi) 

Data: ……………… 
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Formular VI.5.a 

 

.................................................... 

(denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 FORMULAR DE OFERTĂ PRODUSE 

Către ....................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, 

în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 

furnizăm/să închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm 

în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare 

(se elimină opţiunile neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) 

pentru suma de .................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi 

în cifre, precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la 

care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în 

graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în 

litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne 

obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Formular VI.5.b 

 

.................................................................. 

  (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru produse
2
  

 

Anexă la ofertă 

 

Nr.

crt 
Denumirea si cerinte calitative UM Pret/UM 

Cantitate 

(Nr. UM) 
Valoare  

0 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

...      

i      

..      

..      

..      

n      

    TOTAL  

 

 

 

 

................................................ 

(semnătura autorizată) 

           L.S. 

 

                                                 
2
 Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt relativ 

echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a 

declara ca fiind câştigătoare o ofertă care conţine, în proporţie de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinată conform 

prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre 

ale Uniunii Europene sau din ţări terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se 

asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele ţărilor respective, în detrimentul unei oferte care conţine, în 

proporţie de mai puţin de 50%, astfel de produse. 

   În sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preţurile prevăzute în 

propunerile financiare nu depăşeşte 3%. – art.254 din O.U.G. nr.34/2006. 
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Formular VI.7 

 

 

Operator economic 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

            Nr.........................../zz/ll/aaaa 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante 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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Partea  IV  

 

 

 
 

Formular ACORD-CADRU (propunere) 
 

 

Acord – cadru de furnizare 

nr.______________data_______________ 

 

 

1.Părţile acordului-cadru 

 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru,  

între 

 

................................................................................................................. 

(denumirea autorităţii contractante) 

cu sediul în............................................................................................................., 

(adresa autorităţii contractante) 

telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare ......................, cod fiscal 

....................................................................................., cont trezorerie 

.........................................................................................................., reprezentată 

prin........................................................................................................................., 

(nume şi prenume conducător)  

funcţia....................................., în calitate de promitent achizitor, pe de o parte, 

şi  

..............................................................................................................., 

(denumirea operatorului economic) 

cu sediul în ............................................................................................................,  

(adresa operatorului economic) 

telefon/fax ................................................................., număr de înmatriculare 

.................................................., cod fiscal......................................................, cont 

(trezorerie)........................................................................., reprezentată prin 

................................................................................................................, 

(nume şi preunume reprezentant legal) 

funcţia............................................................, în calitate de promitent furnizor/promitenţi 

furnizori , pe de altă parte. 

 

2. Scopul acordului cadru  

2.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor 

guverna contractele de furnizare ce urmează a fi atribuite în temeiul şi pe durata derulării prezentului 

acord. 

2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor din anexa nr......la 

prezentul acord-cadru şi după caz, prestarea serviciilor accesorii furnizării produselor, în condiţiile 

convenite în prezentul acord. 

 

3. Durata acordului- cadru 
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3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de …............ luni/ani, adică de 

la__________________până la................. 

 

 4. Preţul unitar al produselor  

4 .1 –  Preţul unitar al produselor este cel inclus de promitentul furnizor/promitenţii furnizori în 

propunerea financiară şi este prevăzut în anexa nr....., la prezentul acord-cadru. (dacă acordul cadru este 

încheiat cu mai mulţi operatori, în anexă se vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora) 
 

5. Ajustarea preţului
3
  

5.1 - Preţul se ajustează utilizând formula de ajustare convenită, care va fi introdusă în contractul 

subsecvent. 

(condiţiile şi formula de ajustare a preţului vor fi conforme cu prevederile legale în materia achiziţiilor publice, în 

vigoare la data încheierii acordului cadru. 

 În cazul în care acordul cadru prevede posibilitatea de ajustare a preţului iar acesta este încheiat cu mai mulţi 

operatori, cu reluarea competiţei, la reofertare îmbunătăţirea preţului se raportează la valoarea actualizată care se 

obţine în urma aplicării coeficienţilor de ajustare). 

5.2 – Ajustarea preţului se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părţi. 

 

6. Cantitatea previzionată  

6.1 - Cantitatea previzionata de produse ce urmează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente 

este prevăzută în anexa... la prezentul acord-cadru. 

 

7. Obligaţiile promitentului- furnizor  

7.1 - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în 

propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 

7.2 - Promitentul-furnizor se obligă să furnizeze produsele astfel cum au fost prevăzute în acordul – 

cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru. 

7.3 – Promitentul-furnizor se obligă să despăgubească promitentul -achizitor împotriva oricăror: 

a)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 legatură cu produsele achiziţionate, şi 

b) 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. 

7.4 - Promitentul-furnizor se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 

acord-cadru. 

7.5 – Dacă pe parcursul derulării prezentului acord cadru se vor înregistra reduceri ale preţurilor
5
 în 

legătură cu produsele ce fac obiectul acordului cadru, promitentul furnizor se obligă să notifice 

achizitorul, părţile urmând a conveni ajustarea preţului iniţial.  

 

8. Obligaţiile promitentului–achizitor  

8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul 

convenit, respectiv ...................................................... 
(se precizează termenul de plată) 

Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 

8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă 

procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac obiectul 

prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul furnizor declară că nu mai are 

capacitatea de a răspunde solicitărilor. 

8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea 

estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor 

                                                 
3
 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul acordului-cadru şi implicit al contractelor subsecvente nu este ferm 

5
 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul acordului-cadru şi implicit al contractelor subsecvente nu este ferm 
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subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în 

raport cu anumite praguri valorice. 

 

9. Comunicări 

9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

10. Documentele acordului cadru: 

a) propunerea tehnică 

b)propunerea financiară 

c)caiet de sarcini 

d)alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse  

contractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiţionale, angajamentul ferm privind susţinerea 

de către un terţ, prezentat de ofertantul/ofertanţii declarat /declaraţi câştigător/câştigători).  
 

11. Încetarea acordului cadru 

11.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept: 

- prin ajungerea la termen 

-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri 

în raport cu anumite praguri valorice  

 (2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 

- prin acordul de voinţă al părţilor ; 

- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a 

obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă 

de.... zile a părţii în culpă. 

 

12. Litigii 

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- 

cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 

 

 

Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 
(se precizează data semnării de către părţi şi numarul de exemplare) 

 

 

 

 

Promitent-achizitor, Promitent- furnizor, 
 

semnături autorizate) 

 

............................ 

LS 

 

(semnături autorizate) 

 

.............................. 

LS 

 

 


