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SECŢIUNEA I 

 

FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANŢI 

 ACHIZIŢIE DE COMBUSTIBIL PE BAZ Ă DE CARDURI PENTRU CUMPĂRAT 

COMBUSTIBIL 

 

Achizitor: Centrul Diecezan Caritas Iaşi 

Titlul proiectului POSDRU : Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii 

Numărul contractului de finan ţare:  POSDRU/96/6.2/S/63249  

Calitatea achizitorului în cadrul 

proiectului:  

Beneficiar – Centrul Diecezan Caritas Iaşi 

  

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1 Achizitor: 

Denumire: Centrul Diecezan Caritas Ia şi 

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

Persoană de contact: 

Mihaela-Gabriela Martonc ă 

Telefon: 0747.131.693 

E-mail: contact@caritas-iasi.ro Fax: 0232/217.998 

Adresă de internet: www.caritas-iasi.ro  

 

1.2 a) Termen limit ă de depunere a ofertelor (data şi ora): 17.02.2011, ora 10.00. 

      b) Adresa unde se primesc ofertele: 

             Centrul Diecezan Caritas Ia şi,  

             Iaşi, Str. S ărărie nr.134, cod po ştal 700116, jud. Ia şi. 

Orice oferta 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 find 

păstrate nedeschise la sediul achizitorului. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZI ŢIE 

2.1 Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achizi ţie: 

Titlu: Achizi ţie combustibil: benzin ă fără plumb cod CPV  09132100-4; motorin ă cod CPV 



 
 
 
09134200-9, pe bază de Carduri pentru cump ărat combustibil - cod CPV 30163100-0 

2.1.2. Descrierea produselor ce vor fi achizi ţionate 

Denumirea produsului                   Cantitate es timat ă  

Carduri  pentru combustibil              16 bucăţi  

Benzină fără plumb                          7000 litri 

Motorină                                           2000 litri 

Nivel de calitate: benzina fără plumb şi  motorină trebuie să îndeplinească standardele 

prevăzute în Standardul Referenţial EN 14274:2004/ AC 2005 sau echivalent. 

Numărul de carduri pe baza cărora va fi achiziţionat combustibilul în cantităţile sus menţionate 

este de: 16, câte unul pentru fiecare din cele 16 autoturisme folosite la Centrul de Resurse de 

incluziune socială şi în cele 4 staţii de incluziune socială ale Centrului Diecezan Caritas Iaşi 

Beneficiar în cadrul proiectului POSDRU „Reţea de Incluziune Socială pe piaţa muncii”. Total: 

16 carduri. 

Factura va avea o anexă care cuprinde următoarele informaţii: locul, data şi ora alimentării, 

numărul  de înmatriculare al autoturismului pentru care s-a efectuat alimentarea, cantitatea şi 

tipul carburantului şi valoarea carburantului alimentat. 

Ofertantului va pune la dispoziţia Centrului Diecezan Caritas Iaşi  o aplicaţie web, unde acesta 

poate urmări consumul pentru fiecare autoturism, precum şi posiblitatea de a administra 

cardurile. 

Termenul de plată a facturilor va fi de cel puţin 15 zile calendaristice de la data transmiterii 

facturii şi a anexelor sale către beneficiar. 

 

2.1.3 Denumire contract şi Locul de livrare:  

(a) Lucr ări                          [ ] (b) Produse                    [x] (c) Servicii                    [ ]  

Execu ţie                           [ ]   

Proiectare şi execu ţie     [ ] 

Realizarea prin orice 

mijloace corespunz ătoare 

cerin ţelor specificate de 

achizitor                           [ ] 

Cump ărare                     [x] 

Leasing                           [ ] 

Închiriere                        [ ] 

Cump ărare în rate          [ ] 

Categoria serviciului: 

2A                                   [ ] 

2B                                   [ ] 

Principala loca ţie a lucr ării: 

 

Principalul loc de livrare: 

Staţiile de distribuţie 

Principalul loc de 

prestare: 



 
 
 
 combustibil ale ofertantului.  

 

2.1.4. Durata contractului de achizi ţie:  

10 luni  de la semnarea contractului de achiziţie 

Durata maximă de execuţie: începând cu data semnării contractului de achiziţie până la data de 

31.12.2011, cu posibilitatea prelungirii duratei contractului prin act aditional cu încă 2 luni la 

începutul anului 2012.  

2.1.5 Divizare pe loturi      DA [ ]      NU [x] 

Se vor depune oferte pentru întreaga cantitate de produse solicitată (carduri şi combustibil). 

 Nu se acceptă oferte parţiale. 

2.1.6 Acceptarea ofertelor alternative       DA [ ]       NU [x]   

Nu se acceptă oferte alternative. Nu se vor accepta ofertele vagi sau generice. 

 

Obs.: Ofertele care nu vor include informaţia relevantă sau care nu răspund corect şi 

complet tuturor cerinţelor, vor fi respinse prin descalificare. 

 

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂ ŞTIGATOARE 

Preţul cel mai sc ăzut                                                                               [x] 

Oferta cea mai avantajoas ă din punct de vedere economic                [ ] 

 

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 al 

pie ţei, conform prevederilor Instrucţiunii  AMPODRU nr.26/31.08.2010. 

 

5. Legisla ţia aplicat ă: 

• 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 şi 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; 
• Prevederile contractului de finanţare a proiectului. 

 



 
 
 
6. PREZENTAREA OFERTEI 

6.1 Limba de redactare a 

ofertei 

Limba Român ă 

6.2 Moneda în care este 

exprimat pre ţul 

contractului 

Lei (RON) 

6.3 Perioada minim ă de 

valabilitate a ofertei 

30 de zile calendaristice, de la data depunerii ofertei 

6.4 Modul de prezentare a 

ofertei tehnice 

Documentele care vor însoţi oferta: 

  1. Lista sta ţiilor de distribu ţie combustibil ale furnizorului:  

Ofertantul trebuie să ofere posibilitatea alimentării cu carburanţi 

pe întreg teritoriul naţional, trebuind să facă dovada că dispune, 

la data transmiterii ofertei, de staţii funcţionale de distribuţie 

pentru benzina fără plumb şi pentru motorină într-un număr cât 

mai mare de localităţi, din care cel puţin una în judeţele: Iaşi, 

Neamţ-la o distanţă cât mai mică (de cel mult 10 km) de staţia 

de incluziune socială din Săbăoani; Vaslui-la o distanţă cât mai 

mică (de cel mult 10 km) de staţia de incluziune socială din Huşi; 

Bacău-la o distanţă cât mai mică (de cel mult 10 km) de staţia de 

incluziune socială din Oneşti; Suceava, staţii de distribuţie de la 

care achiziţionarea să se poată face utilizând sistemul cu carduri 

de carburanţi.  

2. Se vor detalia specifica ţiile tehnice şi caracteristicile de 

performan ţă ale carburan ţilor,  însoţite de declara ţia de 

conformitate.  

3. Certificat de înregistrare fiscal ă (copie).  

6.5 Modul de prezentare a 

ofertei financiare 

Se va completa: Formular de ofert ă înso ţit de oferta de pre ţ 

(Anexa 1) .  

Pretul ofertei (fără TVA) se va exprima în Lei (RON) şi 

echivalent EURO, TVA evidenţiat separat şi va rămâne 

neschimbat pe toată perioada de valabilitate a ofertei. 



 
 
 

Cursul de schimb  pentru paritatea leu/euro este cel publicat de 

BNR în data: 18.01.2011 – 1 euro = 4.2553 RON. 

Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi 

angajate de către furnizor în vederea asigurării furnizării atât a 

carburanţilor cât şi a emiterii cardurilor solicitate prin prezenta 

documentaţie.  

Preţurile unitare ale fiecărui tip de carburant luate în calcul la 

stabilirea valorii ofertei financiare vor fi preţuri de comercializare 

în staţiile proprii de distribuţie, preţuri valabile la data depunerii 

ofertei financiare, care vor cuprinde toate costurile privind 

achitarea tuturor taxelor şi accizelor pentru carburanţii ofertaţi. 

Oferta financiară va specifica şi preţul unitar pentru eliberarea 

cardului de carburant şi orice alte tarife legate de utilizarea 

acestuia. 

 

6.6 Prezentarea ofertei 

(tehnice şi financiare) 

Depunerea ofertei:  Oferta se va depune la sediul achizitorului 

din Iaşi, str. Sărărie nr.134, direct sau prin poştă (în acest din 

urmă caz va fi considerată data înregistrării ofertei la 

autoritatea contractantă, şi nu data şi ora transmiterii ofertei 

către autoritatea contractantă). 

Data limit ă pentru depunerea ofertei: 17.02.2011, ora 10.00 

Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor: 

Ofertantul trebuie să prezinte câte un exemplar al ofertei (atât 

tehnice cât şi financiare) 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: 

Propunerea tehnică, în original şi în copie, în plicuri închise şi 

sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, 

precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ ORIGINAL, 

respectiv PROPUNERE TEHNICĂ COPIE. Propunerea 

financiară, în original şi copie, în plicuri 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 adresa achizitorului şi cu 

inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA  

17.02.2011, ORA 12.00” 

6.7 Posibilitatea retragerii 

sau modific ării ofertei 

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

oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea 

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

În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în 

oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea 

şi înregistrarea modificărilor respective de către achizitor până 

la data limită pentru depunerea ofertelor. 

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. 

6.8 Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 17.02.2011, ora 

12.00, la sediul achizitorului din Ia şi, str. S ărărie nr.134. 

6.9 Clauze specifice 

contractului 

6.9.1 Creditul se va garanta exclusiv cu cec sau bilet la ordin în 

alb emis pe numele operatorului economic. 

6.9.2 Cardurile emise de ofertantul câştigător vor fi dotate cu 

CIP sau bandă magnetică, vor avea încorporate elemente de 

securizare cu cod PIN, vor fi emise pe num ărul de 

înmatriculare al autoturismelor şi vor menţiona denumirea 

achizitorului (Centrul Diecezan Caritas Ia şi),  fiind permisă 

creditarea fără dobândă a consumului pentru luna în curs. 

6.9.3 Sistemul de livrare a carburanţilor în baza cardurilor trebuie 

să permită achizitorului accesul la informaţii despre data şi ora 

alimentărilor, cantitatea, preţul/litru al combustibilului alimentat, 

staţia de alimentare pentru fiecare autovehicul în parte.  

6.9.4 Ofertantul va pune la dispoziţia autorităţii contractante o 

pagină web unde aceasta poate urmări consumul pentru fiecare 

autoturism în parte, şi posibilitatea de administrare a cardurilor 

de alimentare. 

6.9.5 Furnizorul trebuie să aibă un număr de minimum o staţie 

de furnizare carburant în fiecare localitate menţionată în 

documentaţia de atribuire unde se pot utiliza cardurile de 

carburant. 

6.9.6 Data limit ă de livrare a cardurilor: 04.03.2011.  

6.9.10 Costul cardurilor va fi menţionat în formularul de ofertă 

precum şi în oferta de preţ (Anexa 1). 

6.9.11 Preţul contractului de achiziţie publică de furnizare, este 

ferm exprimat în lei şi conţine atât costul implicat de emiterea 

cardurilor, cât şi costul combustibilului, precum şi toate 

cheltuielile şi comisioanele pe care implică acestea (conform pct. 



 
 
 

6.5). 

6.9.12 Contravaloarea carburanţilor consumaţi se va plăti lunar, 

în cursul lunii următoare înregistrării consumurilor, în termen de 

maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării facturii la 

achizitor. Factura emisă de operatorul economic va fi însoţită de 

o Anexă care cuprinde următoarele informaţii: locul, data şi ora 

alimentării, numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru 

care s-a efectuat alimentarea, cantitatea şi tipul carburantului 

alimentat şi valoarea carburantului alimentat, localitatea unde s-

a făcut alimentarea. 

6.9.13 Nu se va impune de către ofertant un consum minim lunar 

de combustibil. 

6.9.14 Clauzele contractului pot suferi modificări prin intermediul 

unui act adiţional. Orice solicitare de modificare a clauzelor 

contractuale trebuie notificată celeilalte părţi cu cel puţin 30 de 

zile calendaristice înainte de data la care se doreşte ca 

modificarea să producă efecte. 

6.9.15 Faptul că pe parcursul derulării contractului nu se va 

ajunge la achiziţionarea întregii cantităţi stipulate în 

anunţul-invitaţia de participare înaintata nu va atrage 

obligativitatea plăţii de către Achizitor a diferenţei rămase 

neachiziţionate  

6.10 Solu ţionarea 

contesta ţiilor 

În situaţia în care operatorii economici participanţi la procedură 

consideră oportună contestarea rezultatului procedurii, aceştia 

pot depune contestaţie în scris la sediul autorităţii contractante 

în termen de 1 zi calendaristică de la data luării la cunoştinţă-

transmiterii rezultatului procedurii.  

 

7. Descrierea obiectului contractului (specifica ţiile tehnice)  

Obiectul procedurii de achizi ţie: 

Carduri pentru cumpărat combustibil: 16 buc ăţi. 

Benzină fără plumb - 7000 litri, pentru un număr de 11 autoturisme; 



 
 
 
Motorină – 2000 litri, pentru un numar de 5 autoturisme. 

    Motorinele şi benzinele se vor utiliza drept carburant pentru motoare, conform 

prescripţiilor din cărţile tehnice sau, după caz, din instrucţiunile de exploatare ale motoarelor celor 

16 autoturisme. 

Carburanţii se vor livra în baza cardurilor de carburanţi emise de furnizor. 

Specificațiile tehnice trebuie să corespundă normelor în vigoare. 

 

Preţul produselor:  

      Obs.:  În cazul în care ofertantul oferă discount, acesta va fi introdus în valoarea ofertată. 

Discountul acordat se va exprima procentual şi va rămâne nemodificat pe toată durata 

contractului. 

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a creşte cantitatea de produse prevăzute iniţial, în funcţie de 

necesităţi şi de fondurile alocate de la buget. Nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de 

suplimentare este de 20% din valoarea contractului de furnizare încheiat cu ofertantul căştigător. 

Livrarea de cantităţi suplimentare se va realiza la solicitarea achizitorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA II  

 

 CAIETUL DE SARCINI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU ACHIZIŢIA DE COMBUSTIBIL PE BAZ Ă DE CARDURI  

 

 1. Obiectul Contractului:  

În vederea desfăşurării în bune condiţii a proiectului POSDRU/96/6.2/S/63249 intitulat 

„Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii”, Centrul Diecezan Caritas Iaşi cu sediul în 

Iaşi, str. Sărărie nr.134, în calitate de Beneficiar, organizează procedura de cercetare a 

pieţei-Studiu de piaţă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii 26 din 31.08.2010, în 

scopul achiziţionării de combustibil – benzină fără plumb cod CPV 09132100-4 şi 

motorină cod CPV 09134200-9, pe bază de carduri pentru cumpărat combustibil cod 

CPV 30163100-0. 

Nr. 
Crt 

Denumire – caracteristici tehnice U.M. Cantitate es timat ă 

1. Benzină fără plumb litri 7000 

2. Motorină litri 2000 

3. Carduri alimentare combustibil bucata 16 

 

 

2. Cerin ţe tehnice: 

Cardurile emise de ofertantul câştigător vor fi dotate cu CIP sau bandă magnetică, vor avea 

încorporate elemente de securizare cu cod PIN, vor fi emise pe num ărul de înmatriculare al 

autoturismelor şi vor menţiona denumirea achizitorului (Centrul Diecezan Caritas I aşi),  fiind 

permisă creditarea fără dobândă a consumului pentru luna în curs. 

I.  numărul de înmatriculare al autoturismelor şi vor permite creditarea fără dobândă a 

consumului pentru luna în curs. 

• Sistemul de livrare a carburanţilor în baza cardurilor trebuie să permită achizitorului 

accesul la informaţii despre data şi ora alimentărilor, cantitatea, preţul/litru al 

combustibilului alimentat, staţia de alimentare pentru fiecare autovehicul în parte.  

• Ofertantul va pune la dispoziţia autorităţii contractante o pagină web unde aceasta poate 

urmări consumul pentru fiecare autoturism în parte, şi posibilitatea de administrare a 

cardurilor de alimentare. 



 
 
 

II.    Combustibilul t rebuie să îndeplinească următoarele condiţii :  

      ●     Benzina fără plumb şi Motorină conform SR EN 14274:2004/AC 2005 sau echivalent; 

• Motorina şi benzina fără plumb se vor utiliza drept carburant pentru motoare, conform 

prescripţiilor din cărţile tehnice sau, după caz, din instrucţiunile de exploatare ale motoarelor 

celor 16 autoturisme. 

• Carburanţii se vor livra în baza cardurilor de carburanţi emise de furnizor. 

• Specificațiile tehnice trebuie să corespundă normelor în vigoare. 

 

3. Locul de livrare: 

• Livrarea cantităţilor de combustibil se va face pe bază de carduri, eliberate du furnizor, în 

baza unui tabel transmis de Centrul Diecezan Caritas Iaşi, cu numerele de înmatriculare 

ale autoturismelor, în care este specificată cantitatea de combustibil conform cotei lunare 

alocate fiecărui autoturism. Eliberarea cardurilor şi transmiterea acestora către Centrul 

Diecezan Caritas Iaşi se va face cel târziu până la data de 04.03.2011. 

• Ofertantul trebuie să ofere posibilitatea alimentării cu carburanţi pe întreg teritoriul 

naţional, trebuind să facă dovada că dispune, la data transmiterii ofertei, de staţii 

funcţionale de distribuţie pentru benzina fără plumb şi pentru motorină într-un număr cât 

mai mare de localităţi, din care cel puţin judeţele: Iaşi; Neamţ-la o distanţă cât mai mică 

(de cel mult 10 km) de staţia de incluziune socială din Săbăoani; Vaslui-la o distanţă cât 

mai mică (de cel mult 10 km) de staţia de incluziune socială din Huşi; Bacău-la o distanţă 

cât mai mică (de cel mult 10 km) de staţia de incluziune socială din Oneşti, Suceava, 

staţii de distribuţie de la care achiziţionarea să se poată face utilizând sistemul cu carduri 

de carburanţi. 

•  Nu se admit neconcordanţe între marfa livrată şi specificaţiile tehnice din caietul de 

sarcini. 

 

4. Propunere financiar ă: 

• Oferta se va depune pentru întreaga cantitate, atât de carduri cât şi de combustibil ce va 

fi cumpărat pe baza acestora. 

• Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către furnizor în 

vederea asigurării furnizării atât a carburanţilor cât şi a emiterii cardurilor solicitate prin 

prezenta documentaţie.  



 
 
 

• Preţurile unitare ale fiecărui tip de carburant luate în calcul la stabilirea valorii ofertei 

financiare vor fi preţuri de comercializare în staţiile proprii de distribuţie, preţuri valabile la 

data depunerii ofertei financiare, care vor cuprinde toate costurile privind achitarea tuturor 

taxelor şi accizelor pentru carburanţii ofertaţi. 

• Oferta financiară va specifica şi preţul unitar pentru eliberarea cardului de carburant şi 

orice alte tarife legate de utilizarea acestuia. 

• 16 autoturisme se vor alimenta pe bază de carduri, dintre care 5 autoturisme cu motorină 

şi 11 autoturisme cu benzină fără plumb. 

 

5. Modalit ăţi de plat ă: 

• Plata se va efectua de către autoritatea contractantă în termen de 15 zile calendaristice 

de la data primirii facturii şi a documentelor ce o însoţesc. 

• Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 

informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi tehnice legate 

de obiectul contractului. 

• În cazul în care ofertantul oferă discount, acesta va fi introdus în valoarea ofertată. 

Discountul acordat se va exprima procentual şi va rămâne nemodificat pe toată durata 

contractului. 

• Achizitorul îşi rezervă dreptul de a creşte cantitatea de produse prevăzute iniţial, în 

funcţie de necesităţi şi de fondurile alocate de la buget. Nivelul maxim până la care va fi 

posibilă o astfel de suplimentare este de 20% din valoarea contractului de furnizare 

încheiat cu ofertantul căştigător. Livrarea de cantităţi suplimentare se va realiza la 

solicitarea achizitorului. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA III  

 

 FORMULARE  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Formular nr.1 
 
Operator economic,  
 ________________________ 
(denumirea/numele)  

 
 

Înregistrat la sediul autorităŃii contractante  
 
     Nr. _________ / __________  
(denumirea/numele)  
 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

 
Către,  

Centrul Diecezan Caritas Iaşi 
 
 

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului  de achiziţie de combustibil: benzină fără plumb şi motorină pe bază de 
carduri pentru cumpărat combustibil, 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 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 
 

 
IMPUTERNICIRE 

 
 

Subsemnatul ……………………….(numele complet al reprezentantului legal al 
ofertantului), in calitate de reprezentant legal al (denumirea / numele ofertantului), 
imputernicesc prin prezenta pe dl/d-na ..............(numele complet al persoanei 
desemnate, astfel cum apare in documentul de identitate), posesor/posesoare al/a 
cartii/buletinului de identitate / pasaportului nr.__________, seria 
___________________, emis la data de __________________ de catre 
______________________________, sa participe din partea (denumirea / numele 
ofertantului) la sedinta de deschidere a ofertelor pentru procedura de atribuire aferenta 
contractului sus-mentionat.   

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:  
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:  
 
 

Anul  Cifra de afaceri anual ă  
(la 31.12)  

- lei -  

Cifra de afaceri anual ă  
(la 31.12)  

- echivalent euro -  
1.  
2.  
3.  

Medie anual ă:  

 
Data completării: ……………  

___________________________  
(Nume, prenume)  

___________________________  
(Funcţie)  

___________________________  
(Semnătura autorizată şi ştampila) 



 
 
 

Formular nr.4 

OPERATORUL ECONOMIC  

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

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

        Către,  

  CENTRUL DIECEZAN CARITAS IA ŞI 

  Iaşi, str. S ărărie nr.134, 700116 

    1. Examinând documentaţia pentru atribuire, subscrisa ..................................., 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia de atribuire, să furnizam Combustibili: benzină fără plumb şi 

motorină, respectiv Carduri pentru cumpărat combustibil pentru suma de (fără 

tva).................................... lei (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe 

valoarea adăugată în valoare de ................................ lei (suma în litere şi în cifre). 

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

furnizam produsele in termenul ofertat, adica în .................................. zile. (perioada în 

litere şi în cifre) 

    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

.................................. zile  (durata în litere şi în 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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 



 
 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 

stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

    5. Precizăm că: 

□ Depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar “alternativă”. 

□ Nu depunem ofertă alternativă.  

(se bifează în mod corespunzător). 

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

altă ofertă pe care o puteţi primi. 

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

    Nume, prenume: .......................... 

Semnătura: ................................, în calitate de ......................................., autorizat să 

semnez oferta pentru şi în numele .......................................................................... 

(denumit ofertant). 

 

 



 
 
Formular nr.5 
 
 
 
 
 
 

      
Anexa nr. 
1 

Ofert ă de pre ţ 
       
       
       
       
       
Nr. 
crt. Denumire produs U.M.  Cod CPV Cantitate 

aproximativ ă 
Preţ unitar f ără 

Tva 
Total f ără 

TVA 

1 Benzină fără plumb litru 09132100-4  7000 litri     
2 Motorină litru 09134200-9 2000 litri     
3 Cost emitere carduri combustibil buc. 30163100-0 16 bucati     

TOTAL (fără TVA)   
       
       

 Data: _______________________________   
Semnatura si stampila 
ofertantului  

 

 
 



 

 
Formular nr.6 
 
Operator economic,  
 ________________________ 
(denumirea/numele)  
 
 

DECLARAŢIE 
privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 

 
 
 
 
Subsemnatul ……………..[numele in clar al reprezentantului legal], reprezentant legal al 
……………..[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub  
sancţiunile aplicate faptei de fals in declaraţii, că mă angajez sa furnizez produsele, pe 
parcursul îndeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de 
munca si de protecţie a muncii care sunt in vigoare in România.  
De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de munca si de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor 
obligaţii fiind incluse in costul serviciilor de organizare, astfel cum acestea sunt indicate in preţul 
contractului conform propunerii financiare.   
 
 
 
Operator economic,  
 ...................... 
(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

SECŢIUNEA IV  

 

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE 

 

MODEL ORIENTATIV 

 

 

PREAMBUL  

 

În temeiul Instrucţiunii nr. 26 din data de 31.08.2010, emisă de AMPOSDRU, pentru atribuirea 

contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013, 

efectuate de către Beneficairi care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu prevederile art.8 

din OUG 34.2006, cu modificările şi completările ulterioare sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile 

prevăzute la art.9 lit. c şi c1 ale aceluiaşi act normativ, a s-a încheiat prezentul Contract de furnizare de 

produse, 

 

Între: 

Art.1 P ărţi contractante 

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, cu sediul social în Iaşi, str. Sărărie nr.134, jud. Iaşi, tel.0232.210085, fax 

0232.217998, email contact@caritas-iasi.ro, CIF 4488681, cont bancar ......deschis la ........, 

reprezentat de Marius Adam -Director Executiv în calitate de achizitor, 

şi 

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

 

Art.2 Defini ţii 

(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 prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor contractuale; 

d. produse –  bunuri a căror furnizare face obiectul prezentului contract; 

e. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care greşelii sau culpei acestora, care 



 
 

 

nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea respectiv 

îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: război, revoluţie, incediu, inundaţii 

sau orice late catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 

nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat eveniment de forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia dintre părţi. 

f. zi – zi calendaristică. 

 

Art.3 Interpretare 

(1) În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

(2) Termenul de „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

altfel. 

 

Art. 4 Obiectul contractului 

(1) Furnizorul se obligă să furnizeze carduri de cumpărat combustibil şi ulterior pe baza acestora va 

furniza combustibil (benzină fără plumb şi motorină) conform Anexa 1, în perioadele şi la termenele 

convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, furnizare care se va face în 

acord cu prevederile contractului de finanţare POSDRU/96/6.2/S/63249 – proiect: „Reţea de incluziune 

socială pe piaţa muncii”. 

(2) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în conformitate cu prevederile prezentului contract şi 

a  ofertei de preţ. 

 

Art.5 Pre ţul contractului 

(1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de 

.................., fără TVA. 

 

Art. 6 Durata Contractului 

(1) Durata contractului este de .............luni, începând cu data de ................ 

(2) Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ........................ 

 

Art.7 Executarea contractului 

(1) Executarea contractului începe după semnarea contractului la data de ............, (se precizează data la 



 
 

 

care intră în efectivitate contractul).  

 

Art.8 Obliga ţiile principale ale furnizorului 

(1) Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi –sau la performanţele prezentate în 

propunerea tehnică, anexă la contract. 

(2) Prestatorul se obligă să despăgubească pe achizitor împotriva oricăror daune-interese, costuri taxe şi 

cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de situaţie rezultă din respectarea 

caietuluid e sarcini şi a documentaţiei de atribuire întocmită de achizitor. 

 

Art.9 Obliga ţiile principale ale Achizitorului 

(1) Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de 15 zile de la emiterea facturii de 

către acesta. 

(2) Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele numai dacă acestea îndeplinesc criteriile şi 

standardele de calitate prevăzute în caietul de sarcini. 

 

Art.10 Sanc ţiuni pentru neîndeplinirea culpabil ă a obliga ţiilor 

(1) În cazul în care din culpa sa exclusivă furnizorul nu reuşeşte să execute obligaţile asumate prin 

contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractulu 0,1 % din valoarea facturii 

pentru fiecare zi de întârziere. 

(2) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, atunci acesta are obligaţia de 

aplăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentualădin plata neefectuată în valoare de 0,1 % din 

valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere. 

(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 şi de a pretind eplata de daune-

interese. 

(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată 

furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să 

nu prejuâdicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau la despăgubire pentru furnizor. În acest caz, 

furnizorul are dreptul dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Art.11 Garan ţia contractului 

(1) Achizitorul va constitui o garanţie prin cec sau bilet la ordin în alb emis în numele furnizorului. 



 
 

 

 

Art.12 Alte responsabilit ăţi ale furnizorului 

(1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi cu 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea produselor, să asigure resursele umane, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi orice altele asemenea, cerute de şi pentru contract 

(3) Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conformitate cu obligaţiile 

asumate. Totodată, este responsabil atât de siguranţa tuturor operaţiunilor, cât şi de calitatea produselor 

furnizate. 

 

Art. 13 Alte responsabilit ăţi ale achizitorului 

Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi sau informaţii pe care acesta le-a 

cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

 

Art.14 Recep ţie şi verific ări 

(1) Achizitorula are dreptul de a verifica modul de livrare şi calitatea produselor (inclusiv combustibili) 

pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

(2) Recepţia produselor se va face pe bază de proces verbal de recepţie. 

 

Articolul 15 Comunicarea dintre p ărţi  

(1) Orice aviz, aprobare, instrucţiune, notificare, solicitare sau orice altă formă de comunicare între părti, 

referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă sau confirmată în scris, la adresele 

comunicate reciproc de către părţi, si nu trebuie întârziată sau refuzată în mod nejustificat. În cazul în 

care aceste comunicări sunt transmise verbal se vor întocmi note telefonică, acestea trebuind să fie 

confirmate în scris, în termen de maxim 10 zile de la comunicare. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât de către transmiţător, la momentul transmiterii, cât si de 

către destinatar, la momentul primirii si trebuie să menţioneze numărul, titlul contractului si părţile 

contractante.  

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

confirmării în scris a primirii comunicării.  

 

 

 



 
 

 

Art. 17 Cesiunea  

(1) Cesiunea reprezintă orice acord prin care Furnizorul transferă contractul sau o parte din acesta către 

o terţa persoană.  

(2) Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract. 

 

Art.18  Solu ţionarea litigiilor  

(1) Achizitorul  si prestatorul vor depune 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 legătură cu îndeplinirea  

contractului.  

(2) În termen de maxim 15 zile de la aparitia unei dispute, părtile contractante se vor notifica reciproc în 

scris asupra pozitiilor adoptate, precum  si cu privire la solutiile propuse pentru rezolvarea disputei 

respective. 

Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte 

referitor la solutionarea pe cale amiabilă a disputei.  

 (3) Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reuşesc să rezolve în 

mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se solutioneze de către 

instanta românească competentă.  

 

Art.19 For ţa major ă  

(1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

(2) Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

(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. 

(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.  

(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. 

Art.20  Legea aplicabil ă contractului 

(1) Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 



 
 

 

Art.21 Limba care guverneaz ă contractul   
(1) Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
Art. 22 Documentele contractului  

(1) Documentele contractului sunt: - caietul de sarcini din documentația de atribuire; 

                                                   - oferta financiară.  

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, ambele cu valoare de original, din 

care unul pentru achizitor si unul pentru furnizor.  

Achizitor                                                  Furnizor 

Nume:                                                       Nume:   

Functie:                                                     Functie:   

Semnătura:                                               Semnătura:  

Data:                                                            Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 


