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SECŢIUNEA I 

FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOCUMENTAŢIA  PENTRU OFERTANŢI 

pentru achizi ţia de „Scaner – 1 bucat ă” 

Cod CPV : 38520000-6 - Scanere (Rev.2) 
 
Achizitor:  Centrul Diecezan Caritas Iaşi 

Titlul proiectului 
POSDRU:  

Reţea de incluziune social ă pe pia ţa muncii  

Nr. contractului de 
finantare: 

POSDRU/96/6.2/S/63249 

Calitatea achizitorului 
in cadrul proiectului 

Beneficiar 

Sursa de finan ţare Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 

1. Informa ţii generale 

1.1. Achizitor: 

Denumire:  Centrul Diecezan Caritas Iaşi 

Adresă: str Sărărie nr.134, 700116, Localitate: Iaşi, Tara: Romania 

Persoana de contact: Mihaela Martoncă Telefon: 0232.210.085 

E-mail: contact@caritas-iasi.ro Fax: 0232.217.998 

Adresa de internet: www.caritas-iasi.ro 

 Mijloace de comunicare : în scris, prin oricare din următoarele modalităţi: prin poştă, fax sau 
email: contact@caritas-iasi.ro , sau orice combinaţie a acestora. 

 1.2 a) Termen limit ă de depunere a ofertelor (data şi ora): 31 Martie 2011, ora 10.00 

             b) Adresa unde se primesc ofertele:  

                 str. S ărărie nr.134, cod po ştal 700116, Localitate: Ia şi, Ţara: Romania  

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

 

 



 

 

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 

2.1.1 Denumirea contractului de achizitie: 

Contract de furnizare produse – Scaner, pentru buna implementare a proiectului „Reţea de 
incluziune socială pe piaţa muncii”. 

2.1.2 Descriere a produselor 
ce vor fi achizi ţionate:  

   Nr. buc. Cod CPV 

Scaner 
1 CPV: 38520000-6 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

(a) Lucrări      □  (b) Produse   x  (c) Servicii  □      

Execuţie       □ 

Proiectare şi execuţie  □ 

Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor □ 

Cumpărare    x 

Leasing     □ 

Închiriere     □ 

Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului:  

2A □ 

2B □ 

 

Principala locaţie a lucrării  

__________________ 

Principalul loc de livrare :  

La sediul achizitorului, din 
Iaşi, str. Sărărie nr.134, 
700116. 

Cod CPV : 38520000-6 

Principalul loc de prestare : 

__________________ 

2.1.4 Durata contractului de achiziţie publică: 3 luni  de la data semnării sale de către ambele părţi. 
2.1.5 Divizare pe loturi      DA []      NU [x] 
Se vor depune oferte pentru întreg volumul de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale. 
2.1.6 Acceptarea ofertelor alternative       DA []      NU [x]  
Nu se acceptă oferte alternative.  

 

3. INFORMATII COMPLETE ŞI DETALIATE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CÂ ŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai sc ăzut                                                                                                   X                   

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic                                          □ 

In cazul aplicarii criteriului “Oferta cea mai avantajoa sa din punct de vedere economic” vor fi 
utilizati urmatorii factori de evaluare:   Nu este ca zul 

 



 

 

 

 

Observaţie:  

În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ 

minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie se va solicita respectivilor ofertanţi, 

pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit 

ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea 

persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au formulat ofertele 

aflate la egalitate pe cel care s-a înscris primul la procedură desemnându-l câştigătorul procedurii, 

cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie. 

 

4. PROCEDURĂ 

4.1 Procedura selectat ă:  

Achizi ţie prin procedura de prospectare a pie ţei - Studiu de pia ţă, conform prevederilor 
Instrucţiunii  AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare 
implementării proiectelor finanţare prin POSDRU 2007-2013, şi a anexelor care fac parte integrantă 
din aceasta. 

5. LEGISLAŢIE APLICATĂ: 

• Tratatul de instituirea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr.34/2006; 

• Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 
nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de 
gestionare a instrumentelor structurale; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul şi recuperarea 
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate 
necorespunzător; Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a 
prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1260/1999; 

• Regulamentul (CE) Nr 1177/2009 al Comisiei din 30 Noiembrie 2009 pentru 
modificarea Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE and 2009/81/CE ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare în materie de 
proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii; 

• Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 
2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului in ceea ce priveşte 
procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV; 

• Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire 
a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii; 



 

 

 

 

• Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor 
poştale;  

• Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementărilor comunitare 
în cazul contractelor care nu intră sub incidenţa, totală sau parţială, a Directivelor 
privind achiziţiile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 
1.08.2006;  

• Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie 
făcute asupra cheltuielii cofinanţate din fondurile structurale sau din fondul de 
coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziţiei publice; 

• Prevederile ghidului solicitantului şi ale manualului beneficiarului; 
• Prevederile contractului de finanţare a proiectului. 

 

6. CRITERII DE CALIFICARE – CERINŢE MINIME DE CALIFICARE  

6.1 Situa ţia personal ă a ofertantului   

1. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul nr. 4 din Secţiunea 
Formulare – în original;  

2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de Formularul nr. 5 din Secţiunea 
Formulare – în original; 

3. Informaţii generale - completată în conformitate cu Formularul nr. 3 din Secţiunea Formulare – în 
original;  

6.2 Capacitatea de exercitare a activit ăţii profesionale (înregistrare)   

Pentru persoane juridice române: Certificat constatator, în copie , emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că: - domeniul de activitate al 
ofertantului corespunde obiectului procedurii; - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii 
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.  

Pentru persoane juridice străine: - documente edificatoare care să dovedească o formă de 
înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. (documentul se va 
prezenta în copie , anexându-se şi traducerea autorizat ă în limba română) 

7. PREZENTAREA OFERTEI 

7.1 Limba de redactare a 

ofertei 

Limba Român ă 

7.2 Moneda în care este 

exprimat pre ţul ontractului 

Lei (RON) 



 

 

 

 

7.3 Perioada minim ă de 

valabilitate a ofertei 

30 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei. 

7.4 Modul de prezentare a 

ofertei tehnice 

Elementele propunerii tehnice  se vor prezenta detaliat şi complet 
în corelaţie cu specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini. 

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face 
dovada conformităţii serviciilor care urmează a fi prestate cu 
cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.  

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică: 

1. O descriere detaliată a bunurilor oferite în conformitate cu 
prevederile Caietului de Sarcini. Bunurile ce urmeaza a fi furnizate 
trebuie sa respecte (sau sa depaseasca) fiecare cerinta a 
specificaţiilor tehnice si sa fie prezentate in formatul cerut de 
acesta. 

2. Detalii cu privire la service si privire la garanţia comercială. 

3. Declaratia de Garantie care să descrie garanţia comercială 
oferită. 

În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt prezentate sau 
bunurile oferite nu îndeplinesc specificaţiile tehnice incluse în 
caietul de sarcini, oferta va fi considerată neconformă. 

7.5 Modul de prezentare a 
ofertei financiare 

Oferta va fi prezentată în Lei (RON).  
Ofertantul trebuie să completeze preţul pentru articolul ofertat 
evidenţiind separat valoarea TVA. 
Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în 
Secţiunea Formulare (Formularul6).  
Preţurile sunt ferme pe toat ă perioada de derulare a 
contractului f ără a putea fi actualizate/ajustate/modificate. 
Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă din care să 
rezulte: preţul unitar, preţul total, T.V.A., precum şi orice alte 
elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare 
pentru evaluarea ofertei. De asemenea, va prezenta formularul 7 în 
care va specifica graficul de livrare a produsului. 
Pentru stabilirea ofertei câştigătoare vor fi comparate preţurile totale 
fără T.V.A. ale ofertelor financiare depuse de către operatorii 
economici.  
În cazul în care preţurile sunt egale, atunci se va solicita ofertanţilor 
respectivi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic 
închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă 
propunere financiară are preţul cel mai scăzut.  
Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro: Cursul de 
schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este de 4,250 lei/euro, 
reprezentând cursul BNR aferent lunii Ianuarie 2011.  
Pretul contractului este ferm şi nu poate fi ajustat pe toata perioada 
de derulare a acestuia. 



 

 

 

 

7.6 Prezentarea ofertei 

(tehnice şi financiare) şi a 

documentelor de calificare 

Depunerea ofertei:  Oferta se va depune la sediul achizitorului din 
Iaşi, str. Sărărie nr.134, direct sau prin poştă. 
 
Data limit ă pentru depunerea  ofertei şi a documentelor care o 
însoţesc: 31.03.2011, ora 10.00. 
 
Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor: 
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi 
financiare) şi al documentelor de calificare în original şi în copie. 
În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala 
originalul. 
Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală 
neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de 
reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze 
ofertantul în contract. 
Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte 
sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana/persoanele 
autorizată/autorizate să semneze oferta. 
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, 
marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi respectiv 
“COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis 
corespunzător şi netransparent. 
Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează:  
Documentele de calificare  în original şi în copie în plicuri 
separate, închise şi sigilate pe care se va scrie denumirea şi 
adresa ofertantului precum şi menţiunea DOCUMENTE DE 
CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Propunerea tehnic ă, în original şi în copie, în plicuri separate, 
închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa 
ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ 
ORIGINAL, repsectiv PROPUNERE TEHNICĂ COPIE.  
Propunerea financiar ă, în original şi copie, în plicuri  separate, 
închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa 
ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ 
ORIGINAL, respectiv PROPUNERE FINANCIARĂ COPIE. 
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa 
achizitorului şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA  31.03.2011, ORA 11.00”. 
Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea 
tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele 
documente în exteriorul ofertei: 
a) Scrisoarea de înaintare. 
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în 
conformitate cu modelul prevăzut în formularul 1 care se va atasa 
de oferta: plicul exterior. 
b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului (Formular 2), 
pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de 
deschidere a ofertelor. 

7.7 Posibilitatea retragerii 

sau modific ării ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi 
documentele care însoţesc oferta, după expirarea datei limită 
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de 



 

 

 

 

la procedura pentru atribuirea contractului, cu excepţia cazurilor în 
care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform 
prevederilor legale. 
Achizitorul nu îşi asumă răspunderea pentru ofertele 
depuse/transmise la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul 
sau invitaţia de participare. Oferta care este primită după 
expirarea termenului limită pentru depunere, se păstrează 
nedeschisă la sediul achizitorului. 
Achizitorul poate solicita ofertanţilor orice clarificări cu privire la 
documentele de calificare, oferta tehnica sau oferta financiara 
depuse. 
Prin clarificările formulate ofertantul nu are dreptul să-şi modifice 
oferta. In acest caz oferta va fi respinsă.  
- Singura modificare a conţinutului propunerii financiare care este 
permisa în oferta, după data limită a depunerii de oferte, este 
corectarea eventualelor erori aritmetice.  
Erorile aritmetice admise sunt cele menţionate la punctele a) si b) 
şi se corectează după cum urmează:  
 a) daca există o discrepanţă între preţul unitar si preţul total (care 
este obţinut prin multiplicarea preţului unitar cu cantitatea totala), 
se va lua în considerare pre ţul unitar , iar preţul total va fi corectat 
în mod corespunzător;  
 b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, se va lua în 
considerare valoarea exprimată în litere , iar valoarea exprimată în 
cifre va fi corectată în mod corespunzător.  
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră cad în sarcina 
operatorului economic. 

7.8 Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 31.03.2011, ora 11.00, 
la sediul achizitorului din Ia şi, str. S ărărie nr.134, cod po ştal 
700116. 
Condi ţii pentru participan ţii la şedin ţa de deschidere: 
Pot participa la şedinţa de deschidere a ofertelor şi reprezentanţi 
ai ofertanţilor pe baza prezentării unei împuterniciri scrise 
(Formular 2) şi al unui act de identitate cu fotografie al persoanei 
împuternicite. 

7.9 Clauze specifice 
contractului 

7.9.1 Contract rezervat – nu este cazul  
7.9.2 Informaţii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor: 
Livrarea produsului se va efectua în maxim 14 zile  de la 
prezentarea comenzii ferme de achizitor către furnizor. 
Recepţia produsului se va pe bază de proces-verbal de recepţie. 

7.10Solu ţionarea 

contesta ţiilor 

În situaţia în care operatorii economici participanţi la procedură 
contestă rezultatul procedurii, achizitorul va soluţiona contestaţia 
respectivă în conformitate cu prevederile prezentei documentaţii. 
Termenul de depunere al contestaţiei este de o zi calendaristică 
începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă de către 
contestator despre actul achizitorului pe care acesta îl consideră 
nelegal.  

Decizia de atribuire a contractului de achiziţie va putea fi 
contestată în termen de maxim 1 zi calendaristică de la data 
comunicării cu privire la aceasta, prin adresarea unei contestaţii 
scrise către achizitor, conţinând ceea ce se contestă, temeiurile 



 

 

 

 

de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia, precum şi 
documentele probatorii. 
Contestaţia depusă peste acest termen va fi respinsă ca tardivă. 
Contestaţia trebuie însoţită de toate inscrisurile pe care se 
întemeiază. Contestaţiile neînsoţite de documente suport vor fi 
respinse ca neîntemeiate. 

Contestaţia se depune în scris  la sediul achizitorului situat în Iaşi, 
str. Sărărie nr. 134, cod poştal 700116.                

Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie desemnată de 
achizitor, iar decizia va fi comunicată contestatorului. Comisia de 
soluţionare a contestaţiei va putea respinge contestatia ca 
neîntemeiată, nefondată, tardivă  ori o va putea admite, caz în 
care procedura de achiziţie se va anula urmând a fi reluată. 

 

8. Clarific ări solicitate de ofertant: 

Data limită până la care pot fi solicitate clarificări: 29.03.2011. Solicitările de clarificări pot fi transmise 
de operatorii economici interesaţi prin fax la nr.: 0232.217.998 sau la adresa de e-mail: 
contact@caritas-iasi.ro . 

Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi afişate pe site-ul achizitorului, www.caritas-iasi.ro , la 
secţiunea aferentă procedurii, fără a divulga identitatea solicitantului. 

9. Preciz ări finale  

La şedinţa de deschidere a ofertelor, fiecare ofertant poate fi reprezentat de câte o persoană, care va 
trebui să prezinte o împuternicire în acest sens. 

Plicul cu oferta va fi însoţit în exterior de o Împuternicirea scrisă, însoţită de o copie a actului de 
identitate -  (conform Formularul nr. 2 din Secţiunea Formulare) – în original. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea II 

Caiet de sarcini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 
 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea 
tehnică. 
 
Informa ţii generale  
 
Centrul Diecezan Caritas Iaşi este Beneficiar al proiectului „Reţea de incluziune socială pe piaţa 
muncii”, care se încadrează în obiectivele axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale” D.M.I 6.2 
„Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, 
POSDRU/96/6.2/S/63249  
Sursa de finanţare pentru achiziţia produselor este: Fondul Social European, Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013 şi fonduri proprii.   
 
  
OBIECTUL ACHIZIŢIEI: „Scaner - 1 bucată” - Cod CPV: 38520000-6 
Autoritatea contractanta intentioneaza achizitionarea de produse conform tabelului de mai jos si a 
fisei tehnice de produs anexate. 

Scaner:  Nr. bucăţi:1 

Caracteristici Specifica ţii tehnice minime obligatorii 

Tip Flatbed cu alimentare automată cu hartie 

Mărime documente A4 

Viteza de scanare alb/negru: cel puţin 20 ppm (Simplex) la 200/300 dpi, 40 ipm (Duplex) la 200/300 
dpi 

Viteza de scanare color: cel puţin 20 ppm (Simplex) la 200 dpi, 20 ipm (Duplex) la 200 dpi 
13 ppm (Simplex) la 300 dpi, 12 ipm (Duplex) la 300 dpi 

Rezoluţia optică de scanare cel puţin 1200 dpi 

Adâncime de culoare color cel puţin 24 biti 

Interfaţă de conectare USB 2.0 

Software pentru scanare Compatibil cu sisteme de operare Windows 

Functii Scan, Copy, E-mail, Save to PDF, Cancel, Copy color/monocrom 

Altele Cablu de alimentare si cablu USB 

Garantie Minim 12 luni 

 



 

 

 

 

Cerinte obligatorii suplimentare 

Se va asigura service în perioada de garanţie, după cum 
urmează: 

Descriere 

 

Timpul de intervenţie în caz de defect maxim 48 de ore din momentul notificării 
scrise 

Timpul de rezolvare al defectului maxim 10 zile din momentul ridicării 
produsului 

 

Termen de livrare:  maxim 14 zile  de la data semnării contractului de achiziţie. 

 Livrarea se face la sediul autorităţii contractante.  

Produsele vor fi însoţite de certificat de calitate şi de certificat de garanţie pentru produs. Certificatul 
de garanţie va contine lista detaliată a configuraţiei produsului.  
Service-ul în perioada de garanţie se va efectua la sediul autorităţii contractante. 
In perioada de garantie furnizorul se obligă să intervină pentru depanare în maxim 2 zile  de la data 
înregistrării defectului în scris de către Achizitor.  

Furnizorul va pune în functiune echipamentul la sediul Achizitorului. 

Furnizorul este obligat să acorde asistenţă Achizitorului pe întreaga perioadă de garanţie.  

Condi ţii de plat ă. Plata se va face dupa recepţia produsului, pe bază de factură, numai în cont în 
termen de maxim 15 zile de la recepţia produsului. Recepţia produsului se face la sediul achizitorului. 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 Cerin ţe Generale 

Ofertantul va asigura furnizarea, livrarea si punerea in functiune a bunurilor la destinaţiile prevăzute în 
Fişa de Date ca fiind locul de livrare. În acelaşi timp, va asigura garanţia bunurilor potrivit cerintelor 
contractului si prevederilor prezentului caiet de sarcini. Bunurile trebuie să fie noi, lipsite de defecte şi 
să îndeplinească specificaţiile tehnice prevăzute de prezentul caiet de sarcini.  

Cerin ţe specifice 

 Condi ţii privind livrarea 

Livrarea va începe la comandă fermă a Achizitorului. Termenul maxim de livrare de la comanda  
fermă a reprezentantului Achizitorului este de maxim 14 zile.  

 Garan ţia contractuala şi punerea în func ţiune 

Furnizorul va trebui să asigure garantia, calitatea si performantele produsului şi dotărilor acestuia pe o 
perioada de minim 12 luni de la livrarea bunurilor. Garanţia se va acorda la locul de punere în 
funcţiune a echipamentelor. În perioada de garanţie, lucrările de reparaţii şi înlocuirea pieselor 



 

 

 

 

defecte pe garanţie este gratuită, iar perioada de garanţie se va prelungi automat cu perioada de 
nefuncţionare datorată defecţiunilor survenite pe garanţie. 

Furnizorul va încheia un proces-verbal de punere în funcţiune. 

 Service şi între ţinere 

Toate piesele de schimb trebuie livrate în maxim 10 zile calendaristice la locaţia unde a fost pus în 
funcţiune echipamentul. 

 Disponibilitatea pieselor de schimb 

Fiecare ofertant trebuie să garanteze disponibilitatea pe piaţa româneasca a pieselor de schimb, 
pentru cel puţin 2 ani de la punerea în funcţiune, gratuit în perioada de garanţie şi contra cost ulterior. 

 Existen ţa manualelor de utilizare şi între ţinere în limba român ă 

Toate manualele de utilizare şi întreţinere trebuie puse la dispoziţie în limba română sau in limba 
engleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA III 

Formulare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

FORMULAR nr. 1  
 
Operator economic,  

 ________________________ 

(denumirea/numele)  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către,  

Centrul Diecezan Caritas Iaşi 

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului  de achiziţie „Scaner”, noi ___________________ 
____________________________ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat 
următoarele: 

         1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi în copie un număr de 
_____ documente, dintre care  _____ originale, respectiv  _____  în copie:  

a) documentele de calificare şi formularele solicitate prin documentaţia de atribuire;  

b) oferta tehnică;  

c) oferta financiară. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.  

Data completării ____________  

Cu stimă,  

Operator economic,  

 ___________________ 

(semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

FORMULAR nr. 2  
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 
 
Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
..........………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la 
...................................................................... sub nr. ………………………, CUI ………………, cod 
fiscal …...................…, reprezentată legal prin …...................................…………………………………, 
în calitate ..................................................................................................  împuternicim prin prezenta 
pe ........………....………………………..., domiciliat în …………………..................………………, 
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 
……………......……..............................………, la data de ………...................…, având funcţia de 
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura  de cercetare a pietei – 
studiu de piata, organizată de (achizitor) …............................................................. în scopul atribuirii 
contractului de ……………………………………...............................................………………    
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:  
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la  
procedură;  
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.  
3. Să  răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii.  
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.  
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.  
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).   
   
  Data          Denumirea mandantului  
  ………...........……   S.C. …………………………………  
   
               reprezentată legal prin  

 ___________________________                                                              
     (Nume, prenume)  
     ___________________________ 
     (Funcţie)  

  ___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
FORMULAR nr. 3  
 
 OPERATOR ECONOMIC   

…………………………… (denumire)  

INFORMAŢII GENERALE  

1. Denumire:  

2. Cod fiscal:  

3. Adresa sediului central:  

4. Telefon: …………………………  

Fax: …………………………  

E-mail: …………………………  

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:  

(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)  

6. Obiect de activitate, pe domenii:  

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)  

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)  

8. Principala piaţă a afacerilor:  

Data completării: ……………    ___________________________  

(Nume, prenume)  

__________________________  

(Funcţie)  

___________________________  

(Semnătura autorizată şi ştampila)   

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
FORMULAR nr. 4  
 
OPERATOR ECONOMIC  
 ____________________   
     (denumirea/numele)  
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al   
,............................................................................................................................................................(de
numirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)  declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne 
aflăm in situaţia următoare: respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a 
unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.   
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală,  
fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.   
       Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg  
că achizitorul  procedurii are dreptul de a solicita, în scopul verificării  şi confirmării declaraţiilor orice  
documente doveditoare de care dispunem.  
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........................................................................   
      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)  
    
 Data completării ......................  
  

___________________________ 
 (Nume, prenume)  
 ___________________________ 
(Funcţie)  
 ___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
FORMULAR nr.5 
 
OPERATOR ECONOMIC  
 _____________________   
     (denumirea/numele)  
 
 

DECLARAŢIE 
 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al                        
denumirea/numele..................................................................................................................cu sediul în 
...............................................................................................................................................  în calitate 
de ofertant la procedura  pentru achiziţia de   .............................................................…………………… 
de către ................................................................................................................... 
declar pe proprie răspundere că:  
a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar 
sau activităţile comerciale nu sunt suspendate  şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De 
asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  
b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 
lit. a);  
c) au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor  şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită;    
d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;  
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională.  
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării  şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem.  
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  
 
Data completării ......................  
 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume)  
 ___________________________ 
(Funcţie)  
 ___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

FORMULAR nr. 6  
Ofertantul ......................................     
(denumirea/numele)         
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 Către, 

Centrul Diecezan Caritas Iaşi  
  Strada Sărărie nr.134, cod poştal 700116, Iaşi  
    
1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanti ai 
ofertantului ...................................., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse 
în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm ........................................................  pentru suma 
totală de ...................... Ron (în litere ...................................................................................Ron) / 
respectiv  ............... Euro (în litere ..........................................Euro), la care se adaugă taxa pe 
valoarea adaugata în valoare de ...................... Ron (în litere........................................................... 
Ron).   
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 
condiţiile stipulate în cadrul secţiunii “Caiet de sarcini” din prezenta documentaţie pentru ofertanţi.  
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................. zile, respectiv până 
la data de ........................., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte 
de expirarea perioadei de valabilitate.  
4. Precizăm că:  
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar “alternativă”; 
 nu depunem ofertă alternativă. 
5.  Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumnevoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind câştigătoare, vor constitui 
un contract angajat între noi.  
6. Inţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi.  
 
DATA : .....................  
                  

 Ofertant, …………..  
                     (semnătură autorizată)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ofertantul ......................................     
(denumirea/numele)         
 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
 
 
 
 

 
 
 
Data: _______________________________  
 
                                                                     Semnatura şi stampila ofertantului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Anexa nr. 1 
        

   Ofertă de pre ţ   

      
        
        

Nr. crt.  Produs Cantitate Pre ţ unitar f ără Tva Pret total f ără TVA  Taxa pe valoare 
adaugata 

      lei euro lei (col2xcol3) euro 
(col2xcol4)    

0 1 2 3 4 5 6 7 
1 Scaner             
               PRET TOTAL (fără TVA) Total TVA: 



 

 

 

 

FORMULARUL 7 
OFERTANTUL,  
(denumirea/numele) 

 
GRAFICUL DE LIVRARE A PRODUSELOR 

 
 
Nr. 
Crt. 
 

Denumirea produsului Cantitatea 
(U.M.) 
 

Data de livrare / Nr. de zile 
calendaristice necesare pentru 
livrare 
 

1 Scaner 1  
 
Data completării: ..................... 
 
                                          Ofertant, 

(numele, semnătură autorizată şi ştampilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA IV 

Contract de furnizare produse– model orientativ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Contract de furnizare produse 

nr.______________data_______________ 

Preambul  

În temeiul „Instructiunii nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii 
proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013” emisă de Autoritatea de Management pentru 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, s-a incheiat prezentul contract de 
furnizare produse, între  

1. Centrul Diecezan Caritas Iaşi, cu sediul social in Iaşi, str. Sărărie nr.134, CIF 4488681 telefon 
0232/210.085, fax. 0232/217.998, email: contact@caritas-iasi.ro, reprezentat legal prin Marius Adam, 
în calitate de Director Executiv şi Gema Bacoanu-Manager proiect, în calitate de Achizitor, pe de o 
parte,  

şi  

2. ……... ................ ........................... ……………. denumire operatorul economic 
............................................... adresa sediu ………………… 
........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de 
înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................ (denumirea conducătorului) 
funcţia...............................................în calitate de furnizor, pe de altă parte.  

2. Definiţii  

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

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.  

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

c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;  

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum 
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 
garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;  

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un 
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau 



 

 

 

 

prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de 
naţionalitatea furnizorului.  

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

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională 
de Comerţ (CIC).  

i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;  

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

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

3. Interpretare  

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică 
în mod diferit.  

Clauze obligatorii  

4. Obiectul principal al contractului  

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze şi, după caz, să instaleze şi să 
întreţină .................................................(denumirea produselor şi cantitatea), în perioada/ perioadele 
convenite, produsele definite în prezentul contract.  

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract.  

5. Preţul contractului  

5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate, este de 
………. lei, sau după caz …….. euro, la care se adaugă ……… TVA.  

Termenul de plata : maxim ......... zile de la data emiterii facturii si inregistrarii ei de catre achizitor.  

6. Durata contractului  

6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de ……. (se înscrie perioada şi 
data)  



 

 

 

 

6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de .... ( se înscrie data la care încetează 
contractul)  

7. Executarea contractului  

7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de ......  

(se precizează data la care intră în efectivitate contractul) – daca este cazul  

8. Documentele contractului  

8.1 - Documentele contractului sunt:  

(Se enumeră documentele pe care parţile le înteleg ca fiind ale contractului)  

9. Obligaţiile principale ale furnizorului  

9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică.  

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conditiile stipulate in cadrul documentatiei pentru 
ofertanti.  

9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi  

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.  

10. Obligaţiile principale ale achizitorului  

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

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la 
emiterea facturii de către acesta. 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)  

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite 
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de 
plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează 
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.  

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 



 

 

 

 

echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. (se precizează cota procentuală pentru 
fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)  

11.2 - În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
o cotă procentuală din plata neefectuată. (se precizează aceiaşi cotă procentuală prevazută la 11.1 
pentru fiecare zi/saptamână de întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)  

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fara notificare si 
fara interventia instantei judecatoresti şi de a pretinde plata de daune-interese.  

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită 
pâna la data denunţării unilaterale a contractului.  

Clauze specifice  

12. Garanţia de bună execuţie a contractului – daca este cazul  

12.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 
……., pentru perioada …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului. - daca este cazul  

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

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. - daca 
este cazul.  

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. - daca este cazul  

12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie …… în termen de ….. de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate. - daca este cazul ( se precizează modul de restituire şi termenul)  

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

13. Recepţie, inspecţii şi teste  

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.  



 

 

 

 

13.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei 
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.  

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.  

13.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
destinaţia finală a produselor. (se precizează destinaţia finală a produselor)  

13.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:  

a) de a înlocui produsele refuzate, sau  

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor tehnice.  

13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.  

13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract.  

14. Ambalare şi marcare  

14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, 
la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi 
la precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât 
să ajungă în bună stare la destinaţia finală.  

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde 
este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare 
grea în toate punctele de tranzit.  

14.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul său din afara pachetelor va respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. (se precizează aceste 
cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor)  

14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea achizitorului.  

15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele  

15.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor respectând:  

a) datele din graficul de livrare, şi  

b) termenul comercial stabilit;  

după primirea comenzii ferme.  



 

 

 

 

15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat achizitorului, 
cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul contractului, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare.  

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

(se precizează documentele care vor însoţi produsele)  

15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face 
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.  

15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor recepţia produselor.  

16. Asigurări  

16.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 
termenul comercial de livrare convenit. (se precizează termenul comercial de livrare)  

17. Servicii  

17.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.  

17.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca 
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.  

(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)  

18. Perioada de garanţie acordată produselor   

18.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de 
ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De 
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea 
nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul 
şi/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a 
furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.  

18.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în 
propunerea tehnică. (se precizează perioada de garanţie acordată produselor)  

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea 
acestora la destinaţia finală.  

18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 
ce apare în conformitate cu această garanţie.  



 

 

 

 

18.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în 
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de 
garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.  

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

18.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără 
a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin 
contract.  

19. Ajustarea preţului contractului  

19.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului 
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.  

19.2 - Preţul contractului se actualizează utilizând formula de ajustare convenită. (se precizează 
formula de ajustare)  

20. Amendamente  

20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.  

21. Subcontractanţi  

21.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul.  

21.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi.  

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract.  

21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.  

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract.  

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract.  



 

 

 

 

21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului.  

22. Întarzieri în îndeplinirea contractului  

22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în 
graficul de livrare.  

22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de 
prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act 
adiţional.  

22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.  

23. Cesiunea  

23.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să 
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.  

23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract.  

24. Forţa majoră  

24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

24.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.  

24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor.  

24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  

25. Soluţionarea litigiilor  

25.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 
îndeplinirea contractului.  



 

 

 

 

25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, 
fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din 
Romania. (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)  

27 Limba care guvernează contractul  

27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  

28.Comunicări  

28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.  

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

28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  

29. Legea aplicabilă contractului  

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

Părâţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.  

( se precizează data semnării de către părţi)  

Achizitor    Furnizor  

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

(semnătura autorizată)   (semnătura autorizata)    


