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SECŢIUNEA I. 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

I. INFORMAŢII GENERALE 
 
I.a). Autoritatea contractantă 

Denumire: SOCIETATEA NATIONALĂ DE RADIOCOMUNICATII S.A. 

Adresa: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 041303 Ţara: România 

Persoana de contact: : Ligia MIHAIU  Telefon: 031 500 3029  

Fax: 031 500 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro

             anamaria.iortoman@radiocom.ro 

 

Program de lucru: 

Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30;  

Vineri: 8.00 – 14.00 

Adresa de internet: www.e-licitatie.ro  

  Adresa autoritătii contractante: www.radiocom.ro

I.b) Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 

□ agenţii naţionale 

□ autorităţi locale  

□ alte institutii guvernate de legea publică 

□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 

■ altele (specificaţi) Agent economic                  

□  servicii publice centrale 

□  apărare 

□  ordine publică/siguranţă naţională 

□  mediu  

□  economico-financiare 

□  sănătate 

□  construcţii şi amenajarea teritoriului 

□  protecţie socială 

□   cultură, religie şi actv. recreative 

□   educaţie 

□  activităţi relevante 

□  energie 

□ apă 

□  poştă 

□ transport 

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
http://www.e-licitatie.ro/
http://www.radiocom.ro/
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■  altele         
(specificaţi) Radiocomunicatii

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante:  

□ da      ■ nu  

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: ■ SEAP 

■ la adresa mai sus menţionată                               □ altele: (adresa/fax/interval orar) 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 06.09.2011/ora limită : 1200  /adresa: 
Şos.Olteniţei nr.103, sector 4, cod postal 041303, Bucuresti,  Romania. 

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 08.09.2011 

Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate in SEAP si pe site-ul autoritatii 
contractante la un link dedicat : http://www.radiocom.ro/achizitii/
Solicitările de clarificări, se transmit înainte de data specificată mai sus, prin fax/posta/direct 
la registratura Autorităţii Contractante. 
 
Toate clarificările aferente proiectului vor fi postate la adresa de internet www.e-licitaţie.ro. 
Potenţialii ofertanţi au obligaţia de a urmări site-ul www.e-licitaţie.ro  

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita în scris clarificări privind 
documentaţia de atribuire în termenul prevăzut de legislaţie. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, 
cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea 
operatorului economic. (art.91 (2) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare) 
În măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la 
aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită 
pentru depunerea ofertelor.  
În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la 
alin. (1), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în 
măsura în care perioada necesară pentru elaborarea si transmiterea răspunsului face posibilă 
primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

I c) Cai de atac 

Eventualele contestaţii se pot depun  

 - la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor  

 Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos, nr.6, sector3 

Localitate: BUCUREŞTI  Cod poştal: 030084   Ţara: ROMÂNIA 

http://www.radiocom.ro/achizitii/
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E-mail: office@cnsc.ro  Telefon: (+4) 021 310.46.41 

Adresa internet: http://www.cnsc.ro Fax: (+4) 021 310.46.42 

I.d). Sursa de finanţare: 

Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit: 

Surse proprii 

 

După caz, proiect/program  finanţat  din 
fonduri comunitare:   da □     nu ■  

 
Dacă  DA, faceţi referire la proiect/program: 
 
 

II.OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: Sistem de securizare şi arhivare de date 

II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare: Sistem de securizare şi arhivare de date - 
conform caietului de sarcini se va implementa la sediul autorităţii contractante 

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

Execuţie       □ 

Proiectare şi execuţie  □ 

Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractanta □ 

Cumpărare    ■ 

Leasing                     □ 

Închiriere                   □ 

Cumpărare în rate     □ 

Categoria serviciului   

2A □ 

2B □ 

  

Principala locaţie a lucrării 

  

 

Cod CPV    □□□□□□□ 

Principalul loc de livrare:  

Şos. Olteniţei 103, Sector 5, 
Bucureşti 

Cod CPV: 30236200-4  

Echipament de procesare  a 
datelor 

Principalul loc de prestare 

Şos. Olteniţei 103, Sector 5, 
Bucureşti 

Cod CPV    □□□□□□□ 

 

II.1.3) Procedura se finalizează prin :    

Contract de achiziţie publică: ■                      Încheierea unui acord-cadru: □ 

II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică: 2 luni 

II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru ( dacă  este cazul): Nu este cazul 

II.1.6) Divizare pe loturi                   da □      nu ■ 
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II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate            da □  nu ■ 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări (se vor include  după  caz, suplimentari de cantităţi  
şi opţiuni,  dacă  exista) : conform caietului de sarcini. 

III. Condiţii specifice contractului  

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract ( după  caz)  

III.1.1. Contract rezervat ( dacă  DA scurta descriere ) 

III.1.2. Altele ( dacă  DA, descrieţi) 

 da□     nu ■ 

 da□     nu ■ 

 da□     nu ■ 

IV: PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectată 

Licitaţie deschisă       □ 

Licitaţie restrânsă         □ 

Licitaţie restrânsă         □ 

Dialog competitiv         □ 

Negociere cu anunţ de participare     □ 

Negociere fără anunţ de participare  □ 

Cerere de oferte                                ■ 

Concurs de soluţii                             □ 

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da  □     nu ■ 

IV.3) Legislaţia aplicată  

1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările aduse de: Legea nr. 337 din 17 iulie 
2006; Rectificarea nr. 337 din 17 iulie 2006; Legea nr. 128 din 5 mai 2007; Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 94 din 26 septembrie 2007; Decizia nr. 569 din 15 mai 2008; Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 143 din 28 octombrie 2008; Ordonanţa de Urgenţă nr. 228 din 30 decembrie 
2008; Ordonanţa de Urgenţă nr. 19 din 7 martie 2009; Ordonanţa de Urgenţă nr. 76 din 30 
iunie 2009, Ordonanţa de Urgenţă nr. 76 din 30 iunie 2010 cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 278/24.12.2010 Publicată în M.Of. Nr. 898/31.12.2010. 

2. HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificată prin H.G. 834 din 22 iulie 2009, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 515 din 27 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.  

3. ORDIN Nr. 314 din 12 octombrie 2010 al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea în aplicare 
a certificatului de participare la licitaţii cu oferta independentă.    

V. CRITERII DE CALIFICARE A PARTICIPANŢILOR 
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V.1) Situaţia personală a candidatului 

Atenţie:  

• Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art.180 si la art.181 din 
OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum si neprezentarea 
Formularului nr. 2a  atrage excluderea ofertantului din procedură  

• În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va 
prezenta documentele şi formularele meţionate mai jos. 

În cazul în care persoana care semnează declaraţiile /formularele solicitate nu este 
reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat , subcontractor) se va ataşa o 
împuternicire pentru acesta.  

Declaraţie privind neîncadrare în 
prevederile art.180 şi 181 din OUG 

34/2006 -situaţia personală a 
operatorului economic 

Solicitat ■   Nesolicitat □ 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării . 

1. Se va completa Declaraţia privind Calitatea de 
participant la procedură (Formularul nr. 1) 

2. Se solicită completarea şi prezentarea 
Formularului nr. 2 din Secţiunea II 
Formulare - original  

3. Se solicită declaraţie pe propria răspundere 
prin care se certifică faptul că participarea la 
aceasta procedura este făcută în concordanţă 
cu regulile de concurenţă -Certificat de 
participare la licitaţie cu ofertă independenta - 
completarea şi prezentarea Formularului nr. 
2a din Secţiunea II Formulare – original 

4. Certificate constatatoare, în original sau copie 
legalizată, privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a taxelor şi impozitelor la bugetul 
general consolidat (bugetul de stat si local), 
emise cu cel mult 30 zile înainte de data 
limită de depunere a ofertei sau echivalent 
pentru operatorii economici străini. 
Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat 
înlesniri la plată (amânări, eşalonări, 
compensări, ...) de către organele competente, 
nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în 
măsura în care s-au respectat condiţiile 
impuse la acordarea înlesnirilor.  

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice romane 

 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării 
ofertantului. 
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Solicitat ■   Nesolicitat □ Se solicită certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului, în original, copie legalizată, 
sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul 
emis cu cel mult 30 zile înainte de data limită de 
depunere a ofertei, din care sa reiasă autorizarea 
activităţilor de mai sus, specifice pentru realizarea 
obiectului contractului care va fi atribuit în urma 
prezentei proceduri.   

Persoane juridice /fizice străine 

Solicitat ■   Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă 
de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de 
vedere profesional. 

Documentele vor fi prezentate în original sau copie 
legalizată, însoţite de traducere legalizată în limba 
română. 

V. 3) Situaţia economico-financiară  

 

Informaţii privind situaţia 
economico-financiară 

 

Solicitat ■   Nesolicitat □ 

 

Ofertantul trebuie să completeze Formularul nr. 3 – 
Informaţii generale din Secţiunea II Formulare - 
original. 

În cazul în care oferta este depusă de o asociere, 
fiecare membru al asocierii va prezenta acest 
formular. 

Cerinţe minime: 

1. Media cifrei de afaceri globale ce vizează anii 
2008,2009,2010 să fie de minim 1.000.000 lei. 

2. Bilanţul contabil aferent exerciţiului financiar 
2010 vizat şi înregistrat de organele competente în 
condiţiile art. 185 din OUG nr.34/2006, cu toate 
completările şi actualizările ulterioare-în copie 
certificată pentru conformitate cu originalul. 

 

Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri şi a garanţiei de 
participare la 50 % va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei 1 din 
Legea 346 / 2004 din care să rezulte că se încadrează în categoria I.M.M. - urilor. 

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Lista principalelor prestări de servicii 
în ultimii 3 ani 

 

Solicitat ■       Nesolicitat □ 

Ofertantul trebuie sa completeze Formular nr. 4 – 
Declaraţie privind lista principalelor furnizări de 
produse/prestări de servicii în ultimii 3 ani, cu cel 
putin un contract similar in valoare de minim 
500.000 lei Secţiunea II Formulare – original,   



  9

Nota: Se vor atasa documente suport (copii 
după contracte, recomandări si procesele 
verbale de receptie – preliminară sau finală) 
care vor contine obligatoriu date referitoare la: 

- Beneficiarii prestarilor de servicii/furnizării 

- tipul serviciilor/ bunurilor livrate 

- perioada in care s-a realizat livrarea 
serviciilor/ furnizarea bunurilor; 

- valoarea serviciilor/furnizării.   

Alte cerinţe privind capacitatea 
tehnică şi/sau profesională 

Solicitat □       Nesolicitat ■ 

 

Resurse umane şi structura 
managementului: 

 

Solicitat ■   Nesolicitat □ 

 

Ofertantul trebuie să prezinte informaţii referitoare la 
personalul de specialitate care va fi alocat pentru 
execuţia proiectului, completând Formular nr. 6 – 
Lista cu personalul de specialitate din Secţiunea II 
Formulare - original.  

Echipa proiect: 
Lider de proiect  
• Experienţa ca şi Project Manager pentru cel 

puţin 2 proiecte cu o valoare mai mare de 
100.000 Euro şi care să fi avut ca obiect 
implementarea soluţiei ofertate  

• Vorbitor limbă română 
• Experienţă în proiecte de securitate a datelor 
• Minim 1 proiect în care a coordonat echipe 

de proiect mai mari de 10 oameni  
Consultant tehnic  
• Experienţă de minim 3 ani în proiecte de 

implementare soluţii de securitate  
• Vorbitor de limba română  
• Experienţă în implementara a minim 1 

proiect pentru solutii de securitate care 
includa solutiile ofertate avand urmatoarele 
functionalitati: clustering, web filtering, 
antivirus, antispam 

 
Instructor  

• Certificare emisa de catre producatorul solutei 
de securitate care sa ateste acreditarea ca 
instructor pentru solutia ofertata 

• Referinte primite in urma a minim 2 cursuri 
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sustinute (fise completate de catre participanti 
la curs – nenominale) 

 
Pentru echipa de implementare a proiectului se 
vor prezenta următoarele: 

1. Curriculum vitae pentru fiecare expert. 
2. Documente suport pentru a susţine cerinţele 

minime formulate pentru fiecare expert: 
• recomandări/adeverinţe de la 

beneficiari/angajatori  
• pentru competenţele solicitate se acceptă copii 

dupa diplome, certificari, transcripturi sau 
declaraţie pe propria raspundere din partea 
expertului în formă autentică privind 
certificările echivalente deţinute. 

 
Un expert poate fi nominalizat pentru o singură 
poziţie din cele identificate mai sus. 

Notă: Orice informaţie falsă furnizată de către 
operatorii economici în cadrul  procedurii  de 
achiziţie publică poate conduce la excluderea acestora 
de la participarea la procedura de atribuire. 

Informaţii privind asocierea 
 

Solicitat ■       Nesolicitat □ 

Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu 
scopul de a depune oferta comună. Într-o astfel de 
situaţie se va prezenta acordul de asociere din care 
vor rezulta cel puţin următoarele:  
 
• faptul că asociaţii sunt responsabili solidar şi 
nelimitat de executarea contractului; 
• nominalizarea liderului asociaţiei; 
• comunicările se vor face cu liderul asociaţiei; 
• plăţile se vor face către liderul asociaţiei; 
• partea/părţile din contract care urmează să fie 
îndeplinită/îndeplinite de fiecare asociat în parte.  
 

Informaţii privind subcontractanţii 

Solicitat ■       Nesolicitat □ 

a) Lista cuprinzând subcontractanţii - Formularul nr. 
8 - Declaraţie privind lista a subcontractantilor si 
a specializarii lor, din Secţiunea II Formulare – 
original, completat de către ofertant (sau liderul 
asocierii) şi contrasemnată de membrii asocierii şi 
subcontractori,  dacă  este cazul.  Dacă  situaţia nu se 
aplică, ofertantul va prezenta formularul completat cu 
menţiunea „Nu este cazul”. 

Notă: 
Operatorii economici nerezidenţi (străini): vor prezenta certificatele/documentele relevante 
însoţite de traduceri legalizate în limba română.



VI. Depunerea ofertelor  

VI.1. Limba de redactare a 
ofertei 

Limba română  

VI.2. Perioada de valabilitate 
a ofertei 

60 de zile de la data stabilită pentru deschiderea 
ofertelor 
 

VI.3. Garanţie de participare 
 
Solicitat ■     Nesolicitat □ 

Valoarea garanţiei de participare va fi de 5000 lei.  
Perioada de valabilitate a garanţiei: 60 de zile de la 
data stabilita pentru deschiderea ofertelor 
 
Modul de constituire a garanţiei de participare:  instrument 
de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară 
ori de o societate de asigurări. 

1)garanţia de participare trebuie prezentată în ORIGINAL 
cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea 
ofertelor 

2)sa facă referire expresă la procedura organizată de 
autoritatea contractantă 

3)să conţină în clar denumirea autorităţii  contractante în 
favoarea căreia s-a constituit 

4)valoarea garanţiei să corespundă sumei fixe solicitată 
prin documentaţia de atribuire 

5)să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost 
constituită,  care trebuie să corespundă cu cea înscrisă în 
documentaţie. 

6) să conţină parafa vizibilă a băncii emitente şi/sau 
semnătura autorizată, 

7)să fie emisă pentru operatorul economic care a depus 
oferta. 

8)în cazul IMM-urilor se acceptă garanţia constituită la 
50% din valoarea stabilită, dar garanţia de participare va fi 
însoţită de documentele referitoare la dovada calităţii de 
IMM (Anexa nr.66 din Sectiunea II-formulare) 

9)garanţia este irevocabilă 

10)plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la 
prima cerere a beneficiarului 

În cazul în care instrumentul de garantare provine din altă 
ţară, acesta va fi tradus în limba română şi legalizat. 
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În cazul asocierii mai multor operatori economici, 
ofertantul care constituie garanţia de participare este 
asocierea, garanţia constituindu-se în numele liderului 
de asociere . 

Ofertele care nu sunt însotite de garanţia de participare, 
astfel cum a fost solicitat în documentaţia de atribuire, vor 
fi respinse în cadrul  şedintei de deschidere a ofertelor, 
conform art.33 alin.(3), lit.b din HG.nr.925/2006. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine 
garanţia de participare, ofertantul pierzând astfel suma 
constituită, atunci când acesta din urmă se află în 
oricare dintre situaţiile prevazute la art.87 alin(1) 
punctul a) si punctul c) din HG.nr.925/2006 precum si 
art.2781* din OUG 34/2006. 

Notă: 

1. În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, 
IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garanţiei 
de participare prin prezentarea documentelor 
justificative corespunzătoare. 

2. Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia 
de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 
925/2006. 

VI.4. Modul de prezentare a 
ofertelor 

• Oferta va cuprinde documentele de calificare, 
propunerea financiară şi propunerea tehnică; 
• Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu pe toată 
perioada de valabilitate şi va trebui semnată, pe propria 
răspundere, de către ofertant sau de către  persoana 
împuternicită legal de către acesta. 
 

Propunerea tehnică:  
Ofertanţii vor prezenta propunerea tehnică astfel încât să se 
asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii 
tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în cadrul 
Secţiunii IV - „Caietul de sarcini”. 
 
Propunerea tehnică va conţine:  
• descriere detaliată a bunurilor şi serviciilor oferite în 

conformitate cu cerinţele din Caietul de Sarcini, 
incluzând toate documentele suport pentru fiecare 
articol precum si manuale de utilizare (Manuale de 
instalare, configurare, exploatare) 

• o corespondenţă punct cu punct între cerinţele din 
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caietul de sarcini şi funcţionalităţile ofertate 

 
Propunerea financiară va cuprinde: 
1.     Formularul de ofertă - Formularul nr. 11, din 
Secţiunea V Formulare - original; 
2. Detalierea preţului ofertei (centralizator de preturi), 
conform  Formularul nr. 12, din Secţiunea V Formulare - 
original. 

 
Echivalenţa Lei/Euro va fi dată de cursul de schimb 
publicat de către Banca Naţională a României pentru data 
de 06.09.2011. 
 
La redactarea propunerii financiare, operatorii economici 
trebuie să aibă în vedere şi  impozitul datorat statului 
român pentru veniturile obţinute de către nerezidenţi pe 
teritoriul României. 

Moneda propunerii financiare şi a contractului: LEUL. 

Preturile vor fi exprimate în conditie de livrare 
INCOTERMS 2000 “DDP Bucureşti”, respectiv sediul 
central  al Autoritatii contractante din Bucuresti. 

VI.5. Consideraţii privind 
depunerea ofertelor  

1.Adresa la care se depune oferta: 
 

SOCIETATEA NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII S.A, Şos. Olteniţei nr. 103,  sector 
4, cod 041303, Bucuresti, Romania  Telefon: 307.30.01; 
fax: 314.97.98 
 
2.  Termenul limita de depunere a ofertelor: 14.09.2011 
ora 10:00 (ora locală). 

3.  Oferta se va prezenta in limba romana, in forma scrisa, 
in original si una copie. In eventualitatea unei discrepante 
intre original si copii va prevala originalul. Originalul si 
copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala 
neradiabila, semnate si stampilate pe fiecare pagina de 
reprezentantul / reprezentantii autorizat/autorizati sa 
angajeze ofertantul in procedura de atribuire a contractului. 

Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel 
dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana 
/ persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta . 
Documentele de calificare, propunerea tehnica si 
propunerea financiara, in original si copie, se vor prezenta 
in plicuri distincte, marcate corespunzator, care se vor 
introduce la randul lor in doua plicuri separate, pe care va 
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fi marcat ORIGINAL si respectiv COPIE. Plicurile 
sigilate, vor fi introduse intr-un plic care va avea inscrise 
numele si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea 
ofertei ,fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva 
este declarata intarziata, si la randul sau acest plic,  va fi 
introdus intr-un plic exterior, netransparent si inchis 
corespunzator, pe care va fi inscrisa adresa SOCIETATII 
NATIONALE DE RADIOCOMUNICATII  si  urmatorul 
text: « A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 14.09.2011 
ora 11:00 ». 

Alături de plicul în care se află oferta, se vor prezenta 
distinct următoarele documente: 

 1.Scrisoare de înaintare (Formularul F9); 

2.Declaraţie de încadrare în categoria IMM, conform Legii 
346/2004, în cazul în care operatorul economic constituie 
garanţia de participare în cuantum de 50% din suma 
precizată în secţiunea VI.  

3.Imputernicire prin care reprezentantul este autorizat să 
angajeze operatorul economic în procedura de atribuire.   

4. Garanţia de participare la procedură. 
 
Operatorul economic trebuie sa ia toate măsurile astfel 
încât oferta sa fie primita şi înregistrată de către autoritatea 
contractanta pana la data şi ora limita de depunere a 
ofertelor, aşa cum va fi evidenţiată aceasta în cadrul 
invitaţiei de participare; 
• Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forţă 
majoră, cad în sarcina operatorului economic. 
• Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită în 
cadrul invitaţiei de participare sau  după  expirarea datei 
pentru depunere se returnează nedeschise. 
 
b) Închiderea şi marcarea ofertei: 
 
• Oferta se va introduce într-un plic exterior, sigilat şi 
netransparent care va conţine Documentele de calificare, 
Propunerea tehnica şi Propunerea financiară  
Propunerea tehnică (ce va conţine inclusiv Formularul nr. 
13 – Grafic de livrare/prestare) şi Propunerea financiară (ce 
va conţine Formularul nr. 11 - Formular de Ofertă , 
Formularul nr. 12 - Centralizator de preţuri) se întroduc 
în plicul exterior în două exemplare, respectiv un original 
şi o copie, marcate cu menţiunea "ORIGINAL" şi, 
respectiv, "COPIE". Originalul şi copia trebuie să fie 
tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă, numerotate, 
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ştampilate pe fiecare pagină. În eventualitatea unei 
discrepanţe între original şi copii, va prevala originalul. 
• Orice ştersătură, adăugare sau interliniere este validă 
doar  dacă este vizată de către persoana/persoanele 
autorizată/autorizate să semneze oferta. 
• Plicul exterior va fi însoţit de o scrisoare de înaintare, 
conform Formularului nr. 9 şi va fi marcat cu adresa 
autorităţii contractante, denumirea contractului pentru care 
se depune oferta şi cu inscripţia „A NU SE DESCHIDE 
INAINTE DE DATA DE 14.09.2011 ORA 11:00”  
c) Modificarea/retragerea ofertei: 
• Orice operator economic 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 scrisa în acest sens. 
• În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări 
asupra ofertei deja depuse, acesta are obligaţia de a asigura 
primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către 
autoritatea contractantă până la data limită pentru 
depunerea ofertelor.  
• Pentru a fi considerate părţi ale ofertei deja depuse, 
modificările trebuie prezentate în conformitate cu 
prevederile de mai sus, precum şi cu cele de la punctul I.5), 
cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod 
obligatoriu şi inscripţia "MODIFICARI". 
• Operatorul economic nu are dreptul de a-şi retrage sau 
de a-şi modifica oferta  după  expirarea datei limita 
stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului şi executarea garanţiei de participare. 
• Împreuna cu propunerea tehnică şi propunerea 
financiară se vor mai depune: 

1. Opisul conţinând documentele depuse; 
2. Scrisoarea de garanţie bancară pentru 

participare (Formularul nr. 14) sau alt act 
doveditor de constituire a garanţiei bancare; 

3. Împuternicire legală – semnată de către 
administrator, sau un alt document legal echivalent, 
în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva 
decât administratorul firmei (original/traducere 
legalizată). Prin împuternicire se va autoriza 
semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în 
procedura pentru atribuirea contractului. 

 
VI.7) Data limită de 
depunere a ofertei 

14.09.2011 ora 10:00 

V.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

a. Retragerea sau modificarea ofertei este permisa numai 
inainte de data limita de depunere a ofertelor. 
b. Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante 
decat cea stabilita se returneaza nedeschisa.  
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c. Oferta depusa dupa data si ora limita de depunere 
stabilita se returneaza nedeschisa. 

V.9) Deschiderea ofertelor  Deschiderea ofertelor se va face la data de 14.09.2011 
ora 11:00 la sediul autoritatii contractante:  

SOCIETATEA NATIONALA  DE 
RADIOCOMUNICATII, Şos. Olteniţei nr.103, sector 4, 
Bucuresti, Romania. 

Telefon:031 500.3001; fax:031 500 3013. 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 

1) Preţul cel mai scăzut                                            □  

2) Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic     ■ 

Criteriul de atribuire a contractului de achizitie este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 

economic.  

Metoda presupune clasificarea ofertelor in ordinea descrescatoare a punctajelor combinate, tehnic si 

financiar. 

Ponderea punctajelor este urmatoarea: 

      A1 Pretul ofertei                            - max. 80 puncte 

A2 Termen livrare, instalare si punere in functiune (zile)          - max 20 puncte 
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: 

TOTAL punctaj maxim = A1+A2 =100 puncte. 

DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL 

Punctajul pentru “pretul ofertei”  se calculeaza astfel: 

 Pfinanciar = A1 

A1. Pretul ofertei 

 a) Pentru cel mai scăzut dintre preturile ofertelor se acorda 80 de puncte; 

                       b) Pentru alt preţ decât cel prevazut la lit. a), punctajul se acordă astfel:  

A1 n= (preţ minim/preţ ofertat) x 80 

Preturile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile prevăzute în oferte exclusiv 
TVA-ul. 

A2. Pentru factorul termen livrare, instalare si punere in fuctiune   

a) Pentru cel mai scurt termen livrare, instalare si punere in fuctiune  se acorda 20 de puncte; 



  17

                       b) Pentru alt termen decât cel prevazut la lit. a), punctajul se acordă astfel:  

A1 n= (termen minim/termen ofertat) x 20 

  Oferta tehnica va fi evaluată în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.  

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

III.1) Ajustarea preţului contractului  

        Solicitat □         Nesolicitat ■ 

 

Nu se accepta actualizarea preţului contractului. 

III.2). Garanţia de buna execuţie a 
contractului    

       Solicitat ■         Nesolicitat □ 

 

Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului 
de livrări produse este de 10% din valoarea 
contractului de livrare produse, fără TVA; 

Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie a 
contractului de livrare produse: prin instrument de 
garantare emis in conditiile legii de o societate 
bancara sau de o societate de asigurari –exemplu : 
garanţie de buna execuţie conform Formularului 
nr. 15 din Secţiunea V Formulare - original. 
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SECŢIUNEA II. 

 

FORMULARE 

 

Secţiunea “Formulare” conţine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze 
elaborarea şi prezentarea ofertelor  şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de alta parte, 
sa permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapida şi corecta a tuturor 
ofertelor depuse.  
Fiecare ofertant care participa, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele 
prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de 
persoanele autorizate.  
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                          Formularul nr.1 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
 

privind calitatea de participant la procedură 
 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................... 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca la procedura de 
........................................................................... (se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
................................................................. (se menţionează obiectul contractului), aplicata 
de .................................................... (autoritatea contractantă), cu termen de depunere a 
ofertelor în data de .............................. (se menţionează data stabilită pentru depunerea 
ofertelor) 
particip şi depun oferta: 
� în nume propriu; 
� ca asociat în cadrul asociaţiei......................................................... 
� ca subcontractant al....................................................................... 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
2. Subsemnatul declar că: 
� nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 
� sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
pers 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
......................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire 
la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
Data completării  
…………………           

 
Operator economic, 

_________________ 
(semnătura autorizată) 
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                                                                                  Formularul nr.2 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 
operatorului economic) în calitate de ofertant/ asociat/terţ susţinător al ofertantului, declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 
180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), 
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 
a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul 
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele 
anterioare, reglementată prin lege; 
b)  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 
c)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit 
pana la data solicitată; 
d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 
prejudicii beneficiarilor; 
e)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 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 ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
Data completării: …………………                  
       

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formularul nr.2a 

 

 

 CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică 
organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de 
................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi 
complete din toate punctele de vedere.  
 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în 
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice 
privinţă; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează 
în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 
participare;  
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea 
ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta 
sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente 
care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;  
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea 
ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  
 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
 
 
 
 
 
Ofertant,                                                                                                        Data  
........................  
Reprezentant/Reprezentanţi legali  
(semnături) 
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          Formularul nr.3 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
INFORMAŢII GENERALE 

 
 

1. Denumirea /numele:  
2. Cod unic de înregistrare:  
3. Adresa sediului central:  
4. Telefon/fax:  
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerţului: 
 
6. Certificatul de înregistrare: 

7. Obiectul de activitate, pe domenii :  
 

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

9. Piaţa principala a afacerilor: 
 
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 

 

Anul Cifra de afaceri anuala la 31 
decembrie (Lei) 

Cifra de afaceri anuala la 31 
decembrie (EUR) 

1 2008  
2 2009  
3 2010  
 Media cifrei globale  

 
Nota: Echivalenţa Leu – Euro se calculează potrivit cursului mediu comunicat de B.C.E. şi 
valabil pentru fiecare din anii menţionaţi mai sus. 

 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
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          Formularul nr.4 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani 

 
 

Subsemnatul,............................................................. reprezentant împuternicit al 
............................................................................................................................................ 
                   (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
............................................................................................................................................ 
                                       (denumirea şi adresa autorităţii contractante)      
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
        
Data completării             
…………………                         

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
            

 



 

 
 
 

 
Nr.

Crt.
 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)

 
Preţul total al 
contractului  

 
Procent  

îndeplinit de 
prestator 

% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada de derulare

a contractului**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
.....

 

        

         
 
 

 
Data completării             
…………………                         

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
  

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant 
conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractat. 
**) Se vor preciza data de începere  şi data de finalizare a contractului.  
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          Formularul nr.6 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

LISTA CU PERSONALUL DE SPECIALITATE 
 
 
 Subsemnatul ………………………….…………………………, declar pe propria 
răspundere ca pentru îndeplinirea contractului voi utiliza următorul personal de 
specialitate : 
  
 

Nr. 
Crt. Nume şi prenume 

Funcţia în 
cadrul 

proiectului 

Pregătire 
(cu menţionarea 

experienţei 
specifice, 

certificărilor/ 
atestatelor) 

Ani de experienţă în 
domeniu 

0 1 2 3 4 
1.     
2.     
...     

n. ................    
 
Alţii ( dacă  e cazul) 

 

Data completării             
…………………                         

 
Operator economic, 

_________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  25



 

 
         Formularul nr.8 

 
OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

LISTĂ  

CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

Subsemnatul .................................................... 
ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul de mai jos sunt reale. 

 

Nr
crt 

Denumire 
/nume 

subcontractant 

 

Datele de recunoaştere 
ale subcontractanţilor 

 

Specializar
e  

Partea/părţile din 
contract ce 

urmează a fi 
subcontractate 

     

     

     

     

     

 

Operator economic 

(semnătură autorizată) 
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                                               Formularul nr.11 

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

(denumirea/numele ofertantului) 

 FORMULAR DE OFERTĂ 

Către ....................................(denumirea autorităţii contractante şi adresă completă) 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
furnizăm............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de 
.................................................... plătibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi 
moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere 
şi în cifre, precum şi moneda) 

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

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în 
litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie 
pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care ofertă noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 
în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 

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

Data _____/_____/_____ 

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

(nume, prenume şi semnătura),  

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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                                                                       Formularul nr.12 

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

(denumirea/numele ofertantului) 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru produse1, servicii  

Anexa la ofertă 

Preţul 

Unitar 

Preţul  

 Total  

TVA Nr. 
crt 

Denumirea 

Produsului/ 
Activitatea 

Cantitatea

(U.M.)  

Lei Lei 

(col 2xcol 3) 

Lei 

0 1 2 3 4 5 

1      

2      

 TOTAL     

Data _____/_____/_____ 

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

(nume, prenume şi semnătura), 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

         

                                                            
1 Fără a aduce atingere acordurilor si convenţiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt relativ 
echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de 
a declara ca fiind câştigătoare o ofertă care conţine, în proporţie de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinată conform 
prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre 
ale Uniunii Europene sau din ţări terţe cu care Comunitatea Europeana a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se 
asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele ţărilor respective, în detrimentul unei oferte care conţine, 
în proporţie de mai puţin de 50%, astfel de produse. 

În sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preţurile prevăzute 
in propunerile financiare nu depăşeşte 3%. – art.254 din O.U.G. nr.34/2006. 
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 Formularul nr.13 

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

(denumirea/numele ofertant) 

GRAFIC DE LIVRARE/ PRESTARE 

Nr. 

crt. 

Denumirea produsului/ 

serviciului 

Cantitatea 

(U.M.) 

Data de 

livrare/Perioada de 

timp exprimată în 

zile calendaristice 

necesară fiecărei 

livrări/prestări de 

servicii 

1    

2    

.    

.    

 

Data _____/_____/_____ 

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

(nume, prenume şi semnătura),  

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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 Formularul nr.14 

          BANCA 

_________________ 
       (denumirea) 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire  
a contractului de achiziţie publică 

Către ................................................................................. 
(denumirea autorităţii contractante şi adresă completă) 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului 
...................................................................... (denumirea contractului de achiziţie 
publică), 
noi ................................................................ (denumirea băncii), având sediul înregistrat 
la ................................................. (adresă băncii), 
ne obligăm faţă de ................................................. (denumirea autorităţii contractante) 
să plătim suma de ............................................ (în litere şi în cifre), la prima să cerere 
scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia 
ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată 
ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
a) ofertantul ...................................................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în 
perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul 
................................................................ (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de 
bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul 
................................................................ (denumirea/numele) a refuzat să semneze 
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
d) In cazul in care ofertantul a formulat o contestatie ce i-a fost respinsa de Consiliul 
National de Solutionare a Contestatiilor - CNSC si/sau instanta de judecata, autoritatea 
contractanta are dreptul la retinerea din valoarea de garantie de participare a sumelor 
stabilite de art.278 ind.(1) din OUG 76/2010, in raport cu valoarea estimata a 
contractului.   

Prezenta garanţie este valabilă până la data de 
................................................................. 
Data completării...........    

Banca emitentă, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
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          Formularul nr.15 

 BANCA 

 __________________ 
        (denumirea) 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 
Către ___________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresă completă) 
 
 

Către ................................................................................. 
(denumirea autorităţii contractante şi adresă completă) 

 
 
 
Cu privire la contractul de achiziţie publică încheiat 
.................................................................... (denumirea contractului de achiziţie publică), 
încheiat între ........................................................ (denumirea operatorului economic) în 
calitate de prestator şi ................................................... (denumirea autorităţii 
contractante) în calitate de beneficiar,  
noi ................................................................ (denumirea băncii), având sediul înregistrat 
la ................................................. (adresă băncii), 
ne obligăm să plătim în favoarea beneficiarului, până la concurenta sumei de 
..........................., reprezentând ............ % din valoarea contractului respectiv, orice 
sumă cerută de aceasta la prima să cerere, însoţită de o declaraţie cu privire la 
neîndeplinirea obligaţiilor ce revin prestatorului, astfel cum sunt acestea prevăzute în 
contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară 
din partea beneficiarului sau a prestatorului. 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de .............................................................. . 
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 
valabilitate a garanţiei, se va obţine acordul nostru prealabil. 
Data completării             

…………………           
 

Banca emitentă, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formularul nr.9 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresă completă) 

 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, 

privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru 

atribuirea contractului _________________________________________(denumirea 

contractului de achiziţie publică), 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind 

garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin 

documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi intr-un 

număr de ________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

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

Data completării ___________       Cu stimă, 

Operator economic, 

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

 (semnătura autorizată ) 
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SECŢIUNEA IV 
 

Contract de furnizare  
nr.______________data_______________ 

 
 
 1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 
contract de furnizare de produse,  

între 

......................................................................... denumirea autorităţii contractante 
adresă .................................................................. telefon/fax 
.............................................. număr de înmatriculare .................................................. 
cod fiscal ................................... cont trezorerie 
............................................................................... reprezentată prin 
..............................................................................................(denumirea conducătorului), 
funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 
şi  

 
……..............................................…………….....................denumirea operatorului 
economic adresă ................................................................. telefon/fax 
.............................................. număr de înmatriculare .................................................. 
cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) 
............................................................................... reprezentată prin 
.............................................................................................. (denumirea conducătorului), 
funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
1.1.1.1. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
1.1.1.2. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite 
în prezentul contract; 
1.1.1.3. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract; 
1.1.1.4. 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; 
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1.1.1.5. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de 
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, 
asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin 
furnizorului prin contract; 
1.1.1.6. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt 
fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi 
esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este 
diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele 
sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
1.1.1.7. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza 
produsele; 
1.1.1.8. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 
2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC); 
1.1.1.9. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter 
extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei 
părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, 
ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai 
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
1.1.1.10. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină 
.................................... ..................în perioada/perioadele                       (denumirea 
produselor şi cantităţile) 

convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

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

                   (denumirea produselor) 
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 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate 
şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului 
de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 

 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de ..... luni, adică de 
la............................................până la ………............... 
  
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) graficul de plăţi; 

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca 
fiind parte intergrantă a contractului) 
 
7. Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să 
instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele 
definite în prezentul contract. 
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.  
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin 
graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract. 
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legatură cu produsele achiziţionate, şi 
ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor. 
 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 -Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească 
preţul convenit în prezentul contract. 
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
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8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul 
convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin 
respectarea prevederilor legale. 
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată). 
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat 
după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel 
mai scurt timp posibil. 
 (se va indica un termen cert) 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 
o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)  
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile 
de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală ..........din plata neefectuată. 
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru fiecare 
zi/saptămână de întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de 
drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, 
cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune 
sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte 
de data de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de 
începerea executării contractului. 
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de 
bună execuţie) 
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să 
emită ordinul de începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada 
constituirii garanţiei de bună execuţie. 
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
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unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în 
termen de ......…............. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
(se precizează modul de restituire şi termenul)  
10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  
 
11. Recepţie, inspecţii şi teste 
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa 
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la 
contract. 
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de 
trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în 
anexa/anexele la prezentul contract.  
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se 
vor face la destinaţia finală a produselor.  
(se precizează destinaţia finală a produselor)  
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are 
obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 

specificaţiilor lor tehnice. 
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu 
va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de 
furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării 
acestora la destinaţia finală. 
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
12. Ambalare şi marcare 
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la 
temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul 
transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la 
destinaţia finală. 
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, 
unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa 
facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor 
respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele 
suplimentare.  
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni 
ulterioare cerute de către achizitor) 
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12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele 
necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea 
achizitorului. 
 
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de 
achizitor, respectând: 

a) datele din graficul de livrare şi 
b) termenul comercial stabilit.  

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât 
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul 
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. 
(se precizează documentele care vor însoţi produsele) 
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau 
total se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către 
reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepţie produselor.  
 
14.. Asigurări 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract 
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi 
livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit.  
(se precizează termenul comercial de livrare) 
 
15. Servicii  
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi 
serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, 
cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie 
asumată prin contract. 
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor) 
 
16. Perioada de garanţie acordată produselor 
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele 
furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod 
expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că 
acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată 
în propunerea tehnică.  
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor) 
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi 
instalarea acestora la destinaţia finală. 
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16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare 
pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele 
defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului.  
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului) 
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe 
cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
 
17. Ajustarea preţului contractului2

17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor 
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită. 
                  (se precizează formula de ajustare)  
 
18. Subcontractanţi3

18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia 
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată 
achizitorului şi nu va determina schimbarea preţului contractului. 
 
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în 
perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare. 
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare 
sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp 
util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face 
cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
                                                            
2Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 
3 În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării 
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19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului. 
20. Forţa majoră 
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
21. Soluţionarea litigiilor 
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei 
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, 
fie de către instanţele judecătoreşti din România.  
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
22. Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
23. Comunicări 
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
24. Legea aplicabilă contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi) 

 
Achizitor,       Furnizor,    
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