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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: 

Director tehnic Ing. Gabriel POPENECIU 

Sef Comp Investitii Ing. Dumitru CHINCISAN 

Telefon: +40 264584037. 

E-mail: gabriel.popeneciu@itim-cj.ro 

             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 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 persoanelor de contact sus  

mentionate , zilnic intre orele 9
00

-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 (art. 

256 din OUG 34 /2006) 

 

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 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, Str. Donath, 

Nr. 65-103, cod 400293 
 

http://www.cnsc.ro/


 4 

Id. Sursa de finanţare  
 

Program CAPACITATI Proiect nr.2/2008, 

finantat de Autoritatea Nationala Pentru 

Cercetare Stiintifica 

Dupa caz, proiect/program finanţat din fonduri 

comunitare           

       DA               NU X   

 

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 

II.1  Descriere 
 

II.1.1  Denumire contract: Achizitie Publică pentru produsul ,, Sistem de racire a probelor 

pentru difractrometrul de raze X pentru monocristale Supernova ” 

II.1.2 Valoarea estimata: 165.000 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: 38582000-8 – accesoriu difractometru de raze X 

 

II. 1. 4  Procedura se finalizeaza prin:     Contract de achiziţie publică: X                       

                                                                  Încheierea unui acord cadru :     □ 

II. 1.5  Durata contractului de achizitie publica  

            Ani □□                  luni: 4 luni  (de la atribuirea contractului)  

II.1.6 Informaţii privind acordul-cadru  (dacă este cazul) - Neaplicabil 

II.1.7  Divizare pe loturi                                 DA □                             NU X 

  II.1.8  Oferte alternative sunt acceptate        Nu este cazul. 

 

II.2    Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1 Total cantitati:  1 buc 

II.2.2  Optiuni (daca exista)                                  DA □                  NU X   

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: 

- punerea in functiune, instruirea personalului,  service 

postgarantie; 

- la negociere se vor prezenta conditiile de instalare: dimensiuni 

de gabarit, greutate, puterea electrica instalata, utilitati (apa de 

racire, aer comprimat etc) vibratii,  zgomot etc.  

DA  □                               NU X 

DA   □                              NU X 

DA   X                              NU □ 

 

 

IV. PROCEDURA 

 

IV.1  Procedura selectata 

         Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare          DA 

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

IV.3  Legislatia aplicata 

a. 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, 

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 15/05/2006, aprobata prin  Legea 337/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare 
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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. 

 

V. CRITERII DE CALIFICARE SI / SAU SELECTIE  

 

V.1 Situatia personala a ofertantului  

a. 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 

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

limba romana si legalizate de traducator autorizat .  

V. 3  Situatia  economico-financiara  

Informatii privind situatia economico-

financiara  

 

Solicitat  X                   Nesolicitat  □                        

(1) Declaratie privind calitatea de participant la procedura 

Formular V.3 .  
(2)  Bilanţul contabil la 31.12.2009, vizat şi înregistrat de 

organele competente.  

(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) Lista principalelor livrari de echipamente similare 

in ultimii 3 ani . Se solicita 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 

implicat in derularea contractului. Se solicita 

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 fabricant si pentru 

ofertant, valabile la data deschiderii ofertelor. 

Informatii privind subcontractantii  

 

Solicitat  X                   Nesolicitat  □                        

 

Lista subcontractantilor si datele de recunoastere ale 

subcontractantilor propusi inclusiv partea/partile din contract 

ce urmeaza a fi subcontractate cu fiecare dintre acestia. 

Se completeaza, daca este cazul, Formularul V.4.d. 
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 

 

VI. PREZENTAREA OFERTEI  

 

VI.1 Limba de redactare a 

ofertei  

Oferta se va redacta in limba romana. 

Obs.: Documentele de sustinere a caracteristicilor tehnice (fise de 

catalog, brosuri, specificatiea detaliata a echipamentului, note 

tehnice emise de producator, etc)  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 □        Nesolicitat    X 

 

VI.4  Modul de prezentare a 

propunerii tehnice 

1) Caracteristicile 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) Caracteristicile tehnice se vor prezenta detaliat şi complet  in 

ordinea din caietul de sarcini.  

(3) Se vor anexa: Specificatii tehnice/File catalog/Desene/ 

Schite/, care să susţină afirmaţiile propunerii tehnice. 

(4)Se va specifica fabricantul si tara de origine (locul fabricatiei). 
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(5) Ofertantul va preciza termenul de garanţie, exprimat in luni, 

de la data instalării şi punerii în funcţiune a echipamentului. 

VI.5 Modul de prezentare a 

propunerii financiare 

La negocierea se vor completa: 

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

operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct 

de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea 

contractantă. 

(2) Centralizator de preturi, Formular VI.5.b, care contine 

preturile unitare a principalelor unitati/subunitati ale 

echipamentului ofertat si/sau activitatile conexe (punere in 

functiune, instruire personal etc.). 

(3) Oferta se va prezenta in lei  

(4)  Pretul ofertei va cuprinde : 

 - pretul echipamentului ; 

 - taxele vamale ; 

 - cheltuieli  de transport pana la sediul beneficiarului; 

 - instalarea şi  punerea in functiune; 

 - instruire personalului; 

- furnituri si consumabile de prima folosinta.  

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) Ofertantul va respecta modalitatea de elaborare / prezentare a 

ofertei si va include in oferta documentele solicitate in prezenta 

documentatie de atribuire. 

(7) 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 08.09.2011, ora 13. 

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

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii 

Izotopice si Moleculare, str. Donath nr.65-103, Cluj Napoca cod 
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postal 400293, Compartimentul Investitii, in atentia ing. Dumitru 

Chincisan, tel. 0264 584037 

(3) Scrisoarea de inaintare, Formular VI.7: 

Se va completa in 2 ex (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  

Nu este cazul. 

VI.9  Deschiderea ofertelor Sedinta de deschidere va avea loc la data de 08.09.2011, ora 

14:00, ora locala, adresa: Institutul National de Cercetare 

Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, str. 

Donath nr.65-103, Cluj Napoca cod postal 400293, 

Compartimentul Investitii, persoana de contact  ing. Dumitru 

Chincisan. 

VI.10  Clarificari la oferta Nu este cazul. 

VI.11  Corectarea erorilor Nu este cazul. 

 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

 

VII.1  Pretul cel mai scazut                                                                                      NU 

VII.2  Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic                           NU  

VII.3  Pretul negociat                                                                                             DA 

 

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

 

VIII.1 Ajustarea pretului contractului 

Da   □                              NU X 
 Pretul este cel negociat ferm in lei si nu se modifica 

pe perioada de derulare a contractului.  

VIII.2 Garantia de buna executie a 

contractului  

 

Da   X                              NU □ 

(1) Cuantumul garanţiei de buna executie este de 

10%  din valoarea contractului. 

(2) 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 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) Garanţiea de buna executie se restituie conform 

prevederilor Art. 92 (1) al HG 925/2006. 

  

 IX. ALTE CERINTE 

 (1) Termenul de livrare, instalare si punere in functiune:   30 noiembrie 2011. 

 (2) Echipamentul va avea marcajul CE. 

(3) Modalitatea de plata agreata de autoritatea contractanta: ordin de plata, in baza facturii 

emise de furnizor, in termen de 30 zile de la instalarea echipamentului, instruirea personalului la 

sediul beneficiarului si semnarea Procesului Verbal de Receptie calitativa  la sediul INCDTIM Cluj 

Napoca. 
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Partea II 

 

CAIET DE SARCINI 

 

 

Denumirea achizitiei: Sistem de racire a probelor pentru difractrometrul de raze X 

  pentru monocristale Supernova  

Cod CPV: 38582000-8 

Tipul achizitiei: furnizare produs 

Cantitate: 1 bucata 

Valoare estimata: 165.000 lei (fara TVA) 

Sursa de finantare: Programul CAPACITATI proiect ,,Modernizarea Departamentului de  

         Fizică Moleculară şi Biomoleculară al INCDTIM Cluj Napoca” finanţat de 

         Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica de la bugetul de stat. 

 

 I. DOMENIU DE UTILIZARE 

 (i) Sistemul de racire a probelor pentru difractometrul cu sursa duala este destinat sa 

raceasca proba care se analizeaza pe difractometrul de raze X pentru monocristale tip Supernova, 

achizitionat de catre INCDTIM in anul 2010. 

 (ii) Sistemul trebuie sa permita racirea probelor pana la temperaturi apropiate de temperatura 

azotului lichid. Prin aceasta scad vibratiile termice ale retelei cristaline ceea ce duce la cresterea 

rezolutiei. De asemenea este necesar sa existe posibilitatea cresterii temperaturii pana la cel putin 

200
0
C pentru a evidentia transformarile de faza care apar pentru compusii organici.  

 

 II. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA 

(i) Caracteristicile tehnice continute in prezentul Caiet de sarcini sunt minimale, obligatorii 

si   eliminatorii. Ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte sunt declarate neconforme (Art. 36(2)a 

din HG 925/2006). 

(ii) Ofertantul trebuie sa prezinte un document din partea producatorului difractometrului de 

raze X pentru monocristale Supernova care sa certifice faptul ca implementarea Sistemului de racire 

a probelor nu afecteaza in nici un fel garantia Difractometrului de raze X.   

(iii) Sistemul de racire a probelor  este constituit din urmatoarele componente: 

  1.  Cryojet; 

  2.  Sistem de autoincarcare cu azot lichid; 

  3.  Vas Dewar tampon pentru azot lichid. 

 1. Cryojetul 

     1.1 Cerinte constructive: 

Cryojet-ul trebuie sa contina urmatoarele componente: 

  (i) Unitatea cu jet de azot lichid ; 

  (ii) Scut unitate purjare ; 

  (iii) Unitate electronica de control ;   

  (iv) Vas Dewar de stocare azot lichid de 75 litri ; 

  (v) Sistem de conectare a vasului Dewar. 

     1.2 Caracteristici tehnice: 

  (i) Domeniu temperatura:  90-490 K sau un interval mai mare; 

(ii) Stabilitate:   ≤ ± 0.1K ;  

(iii) Autonomie:  ≥65 ore. 
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2. Sistemul de autoincarcare cu azot lichid  

2.1 Cerinte constructive: 

     Trebuie sa contina  urmatoarele componente: 

  (i) Indicator de nivel azot lichid;  

  (ii) Sonda de masura; 

  (iii) Dispozitiv de cuplare la vasul Dewar al cryojetulu; 

  (iv) Conducta flexibila de otel si cabluri de conectare. 

3. Vasul Dewar tampon pentru azot lichid 

3.1Capacitate: minimum 100 litri; 

3.2 Material: otel inoxidabil. 

 

 III. DOCUMENTE INSOTITOARE 

 Documente care se transmit de contractant, solicitate de achizitor pentru a insoti produsele 

furnizate: 

a) Declaratie de conformitate pentru produs; 

b) Certificat de garantie; 

c) Manuale de utilizare si intretinere; 

d) Lista componentelor livrate.  

 

 IV. INSTRUIREA PERSONALULUI 

 Se va asigura instruirea personalului utilizator in momentul instalarii echipamentului la 

sediul beneficiarului de catre personal autorizat. 

 Toate materialele de instruire şi manualele vor fi scrise în limba romana sau engleză şi vor 

conţine toate informaţiile necesare pentru operarea şi întreţinerea sistemului de către personalul 

autorizat. 

 

 V. TERMEN SI CONDITII DE LIVRARE 

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

  Termen de livrare, instalare si punere in functiune:  30 noiembrie 2011. 

            

 VI. CONDIŢII DE GARANŢIE               

 Producatorul trebuie sa garanteze beneficiarului ca:  

 (i) toate componentele incorporate sunt noi, nefolosite si corespund ultimei generatii: 

 (ii) echipamentul ofertat nu este un produs demo, reconditionat (refurbished), sau refuzat de 

alt beneficiar.  

 Perioada de garanţie este cea acordata de producator, dar nu mai mica 24 luni de la data 

punerii în funcţiune. 

 

 VII. SERVICE PE DURATA PERIOADEI DE GARANTIE SI POSTGARANŢIE    

 Furnizorul trebuie sa asigure un timp de interventie de la data sesizarii defectiunii de 

maximum 3 zile lucratoare de la sesizarea beneficiarului.      

 Furnizorul trebuie sa asigure componente care sa inlocuiasca componentele defecte pe 

intreaga durata de reparatie. 

                          

 VIII. CERINTE DE PROTECTIA MEDIULUI, SECURITATEA MUNCII SI 

PREVENIRE A INCENDIILOR 
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 Furnizorul va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul 

produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia 

mediului. 

 

 IX. CERINŢE DE AMBALARE, MARCARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, 

MANIPULARE 

 Furnizorul va efectua ambalarea echipamentului astfel incat sa asigure integritatea acestuia 

pe durata manipularilor,transportului si depozitarii. Ambalajele vor fi marcate conform normelor 

internationale, astfel încît sa fie asigurata integritatea la manevre de manipulare si conditii 

meteorologice nefavorabile. 

 Produsele vor fi marcate in conformitate cu standardele enumerate si aplicabile fiecarui caz 

in parte; Se va aplica marcajul CE acolo si de cate ori este necesar. 

 

 X. CONDITII DE RECEPTIE 

 Dupa montajul si punerea in functiune a echipamentului, beneficiarul poate solicita 

producatorului sa demonstreze obtinerea caracteristicilor tehnice si functionale ofertate, solicitate 

expres de beneficiar (care nu au fost concludente in timpul punerii in functiune). 

 Receptia se finalizeaza prin incheierea unui Proces Verbal de Receptie semnat de ambele 

parti. 

 

 

Director Tehnic       Director Economic 

Ing. Gabriel Popeneciu      Ec. Diana Nicoara 

 

 

Sef Compartiment Achizitii      Consilier Juridic 

Ing. Dumitru Chincisan      Jur. Mariana Andrei 

 

Director Proiect,       Responsabil echipament, 

Dr, Ioan Turcu       Dr. Gheorghe Borodi
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Partea III 

 

 

FORMULARE 

 

Cuprins 

Numar 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 echipamente similare in ultimii 3 ani  

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

V.4.c Declaratie privind personalul tehnic de spicialitate implicat in derularea 

contractului 

V.4.d Lista cu subcontractanţii  şi specializarea acestora 

V.6 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.  

VI.5.a Formular de oferta pentru produse 

VI.5.b Centralizator de preturi  

VI.7 Scrisoare 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) 
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   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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Formular V.4.b 

 

 

 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Obiect 

contract 

 

 

CPV 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

furnizor

ului*)  

 

Preţul total 

al 

contractului  

 

Procent 

îndeplinit de 

furnizor (%) 

 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

 1 2 3 4 5 6 8 

 

1 

 

       

 

2 

 

       

 

..... 
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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) 
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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 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formular V.4.c 

 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

                                                 
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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DECLARAŢIE  

PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE 

IMPLICAT IN DERULAREA CONTRACTULUI 

 

 

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. persoane 

Personal tehnic de specialiatae implicat in 

derularea contractului 

 

Din care personal de conducere 

 

 

 

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 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu oferta independenta 

 

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 

produsului 

Cantitatea 

(U.M.)  

Preţul 

Unitar 

 

Preţul  

 total 

 

TVA 

   Lei Euro Lei 

(col 2xcol 3) 

Euro 

(col 2xcol 3) 

Lei 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

....        

 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 contract produse (propunere) 

 
 

Contract de furnizare produse 

nr.______________data_______________ 

 

 

 1. Părţile contractante 

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, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,  

între 
......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresă 

.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de 

înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie 

............................................................................... reprezentată prin 

..............................................................................................(denumirea conducătorului), 

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

şi  

……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă 

................................................................. telefon/fax .............................................. număr de 

înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, 

bancă) ............................................................................... reprezentată prin 

.............................................................................................. (denumirea conducătorului), 

funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, 

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 

garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când 

prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un 

produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau 

prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de 

naţionalitatea furnizorului; 

g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC); 

i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 
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care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 

uneia din părţi; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină 

.................................... ..................în perioada/perioadele                       (denumirea produselor şi 

cantităţile) 

convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 

de furnizare ................................ . 

                   (denumirea produselor) 

 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al 

serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este 

de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la 

………............... 

  

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) graficul de plăţi; 

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

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

intergrantă a contractului) 

 

7. Obligaţiile principale ale furnizorului 

7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să 

instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite în 

prezentul contract. 

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică.  

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de 

livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract. 

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 
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ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 -Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit 

în prezentul contract. 

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la 

emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată). 

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi 

onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. 

 (se va indica un termen cert) 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală din preţul contractului. 

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

efectivă a obligaţiilor)  

9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală ..........din plata neefectuată. 

(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptămână de 

întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 

din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data 

de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea executării 

contractului. 

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

execuţie) 

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de 

începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună 

execuţie. 

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată 

obligaţiile care nu au fost respectate.  

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în termen de 

......…............. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
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(se precizează modul de restituire şi termenul)  

10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  

 

11. Recepţie, inspecţii şi teste 

11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 

11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei 

provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.  

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 

destinaţia finală a produselor.  

(se precizează destinaţia finală a produselor)  

11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul 

are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor 

lor tehnice. 

11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat 

sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără 

participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 

sau altor obligaţii prevăzute în contract.  

 

12. Ambalare şi marcare 

12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, 

la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare 

şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel 

încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 

cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea 

în toate punctele de tranzit. 

12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta 

strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.  

(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute 

de către achizitor) 

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 

coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 

 

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, 

respectând: 

a) datele din graficul de livrare şi 

b) termenul comercial stabilit.  

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât 

achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, 

descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. 

(se precizează documentele care vor însoţi produsele) 

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face 

după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 

acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor de recepţie produselor.  
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14.. Asigurări 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 

termenul comercial de livrare convenit.  

(se precizează termenul comercial de livrare) 

 

15. Servicii  

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 

accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 

15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia 

ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract. 

(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor) 

 

16. Perioada de garanţie acordată produselor 

16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. 

De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor 

avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când 

proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau 

omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de 

funcţionare. 

16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în 

propunerea tehnică.  

(se precizează perioada de garanţie acordată produselor) 

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea 

acestora la destinaţia finală. 

16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de 

a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, 

în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de 

garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.  

(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului) 

16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 

convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului 

şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de 

furnizor prin contract. 

 

17. Ajustarea preţului contractului
3
 

17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului 

sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită. 

                  (se precizează formula de ajustare)  

 

18. Subcontractanţi
4
 

18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 

achizitorul. 

18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. 

                                                 
3
Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 

4
 În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării 
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(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte 

partea sa din contract. 

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 

sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina 

schimbarea preţului contractului. 

 

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise 

în graficul de livrare. 

19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de 

prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea 

datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act 

adiţional. 

19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 

 

20. Forţa majoră 

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

21. Soluţionarea litigiilor 

21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti 

din România.  

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 

  

22. Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

23. Comunicări 

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

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

primirii. 

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

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

24. Legea aplicabilă contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.  

(se precizează data semnării de către părţi) 

 

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

 

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

     

 

 

 

 


