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SECTIUNEA I  
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 
Denumire: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICATII S.A. 
Adresă: Şos. Olteniţei 103, Sector 4, Tel.: 021 3073001, Fax: 021 3149798 
Localitate: Bucureşti 
 

Cod poştal: 041303 Ţara: România 

Persoana de contact: Ligia MIHAIU, 
Ana-Maria IORTOMAN 
 

Telefon: 021 307 30 29, 021 307 33 15 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro, 
anamaria.iortoman@radiocom.ro
 

Fax: 021 3073666 

Adresa de internet a 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: 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 

■ altele: telecomunicaţii 
  

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante     
      DA □         NU■ 
 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■ la adresa mai sus menţionată 

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări 
                  Data: 29.06.2010 
                 Ora limită :12:00 ora locala 
                 Adresa : Şos. Olteniţei 103, sector 4, cod 041303, Bucuresti, Romania 
Data limită de raspuns la solicitările de clarificări: 30.06.2010 
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 Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie 
Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 
Ofertanţii pot utiliza căile de atac conform prevederilor cap. IX din O.u.G.34/2006 
publicată în M.O. partea I nr. 418/15 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
Odată cu transmiterea contestaţiei către Consiliu sau cel târziu în următoarea zi 
lucrătoare datei transmiterii, contestatorul va înainta autorităţii contractante, sub 
sancţiunea nulităţii contestaţiei, o copie a acesteia şi a înscrisurilor prevăzute la alin. (1) 
art. 271 din OUG 34/2006, dacă acestea sunt disponibile.  
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 
Localitate Bucuresti                             Cod poştal: 0300084             Ţara: Romania 
E-mail:  office@cnsc.ro                         Telefon: (021) 3104642 
Adresă internet:    www.cnsc.ro             Fax: (021) 3104642  

 
I.c.Sursa de finanţare : 
 
Surse proprii 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              
   DA  □               NU ■ 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
 
II.1.1) Denumire contract: 

“ Furnizare cartuşe toner” 
 
II. 1.2) Locul de livrare:  
Magazia Centrala, Str. Carpati nr.100, Statia RDF Herastrau, Sector 1, Bucuresti 
(a) Lucrări                              
□      

(b) Produse               
■ 

(c) Servicii                          □ 
 

Execuţie                                 
□ 
Proiectare şi execuţie             
□ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                            
□ 

Cumpărare                 ■  
Leasing                      □   
Închiriere                    □ 
Cumpărare în rate      
□ 
 

Categoria serviciului     
2A □ 
2B □ 
 
(Se specifică din care categorie  
de servicii aparţine obiectul 
contractului: fie din Anexa 2A , fie 
din Anexa 2B)  

Principala locaţie a lucrării    
 
 
 
 
Cod  CPV                
□□□□□□□□ 

Principalul loc de 
livrare: Magazia 
Centrala, Statia RDF 
Herastrau, Str. Carpati 
100, Sector 1, 
Bucuresti 
Coduri  CPV:         
30125110-5, 
30125120-8 

Principalul loc de prestare 
 
 
 
 
Cod   CPV                   □□□□□□□□
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II. 1.3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:   ■                        
Încheierea unui acord cadru:   □ 
II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică  
ani □□                  luni 6             zile □□ (de la atribuirea contractului)  
sau 
începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) 
II.1.5).Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     
□ 
Nr. □□□  
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator           □ 

Durata acordului cadru:  
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru 
   DA  □               NU □ 

II.1.6) Divizare pe loturi  
  da □       nu ■ 
 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                     Toate loturile  □ 
Alte informatii referitoare la loturi: 
 
  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantităţi – conform caietului de sarcini  
Furnizare cartuşe toner 
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                                                    da □       nu ■ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
III. Condiţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare 
la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele  
(dacă DA, descrieţi) 

 
 
       DA   □                                   NU ■ 
 
        DA  □                                   NU ■ 

 
IV. PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                                 □  
Licitaţie restrânsă                                □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată             □

Negociere cu anunţ de participare          □  
Negociere fără anunţ de participare        □  
Cerere de oferte                                      ■ 
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Dialog competitiv                                 □ Concurs de soluţii                                    □
 
 IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU    ■ 
 
IV.3.) Legislaţia aplicată:  
- OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu completarile si modificarile ulterioare;  
- H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică cu modificările si 
completările ulterioare;  
- Manual operational  pentru atribuirea contractelor de achizitie publica vol.1 si 
vol.2 

 
 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 180 şi 181  
 
Solicitat   ■                         Nesolicitat  □ 

Se va prezenta o declaraţie pe proprie 
răspundere, completată în 
conformitate cu Formularul F1, 
prezentat în sectiunea „Formulare şi 
modele” din cadrul Documentaţiei de 
atribuire. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 

 
Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

1.Certificat constatator  emis de 
Oficiul Registrului Comertului in raza 
caruia este situat sediul ofertantului, in 
original sau copie legalizata, emis cu 
cel mult 30 zile inainte de data limita 
de depunere a ofertei.  
 

Persoane juridice /fizice străine 
Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Documente traduse autorizat in limba 
romana si care dovedesc o formă de 
înregistrare / atestare ori apartenenţa 
din punct de vedere profesional in 
conformitate cu prevederile legale din 
tara in care ofertantul este rezident 

Fisa de informatii generale 
Solicitat   ■                          Nesolicitat  □ 
 
 
 

  Se va prezenta Formularul F2 - 
Informaţii generale din sectiunea 
„Formulare si modele” completat 
corespunzător. 

V. 3) Situaţia  economico-financiară                                   
Informaţii privind  situaţia economico-

financiară 
 Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

Se solicita prezentarea urmatoarelor 
informatii si documente: 
-Ultimul bilant contabil depus si 
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inregistrat la organele competente 
şi/sau orice alte documente 
edificatoare prin care ofertantul îşi 
poate dovedi capacitatea economico-
financiară.Copie. 
-Cifra medie anuala de afaceri pe 
ultimul an - Formular F3 prezentat in 
sectiunea „Formulare si modele” din 
cadrul documentatiei de atribuire. 

V. 4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind  capacitatea tehnică 
 Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

 Declaratie privind lista principalelor 
livrari de produse similare in ultimii 3 
ani -Formular F4 si Anexa 
formularului F4 din Documentatia de 
atribuire completat corespunzator 

Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

 

Daca este cazul ofertantul are dreptul 
de a include în propunerea tehnică 
posibilitatea de a subcontracta o parte 
din contractul respectiv fără a i se 
diminua răspunderea în ceea ce 
priveşte modul de îndeplinire a 
viitorului contract de achiziţie publică. 
Numai in cazul in care exista aceasta 
situatie  se va prezenta completat 
Formularul F5. 

V.5) Capacitatea de asigurare a standardelor de calitate 
Informaţii privind certificarea si 
implementarea unui sistem de mentinere a 
calitatii 

Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

1.Se vor prezenta certificate care 
atesta implementarea si mentinerea 
unui sistem de mentinere a calitatii 
pentru furnizor si producator conform 
conditiilor din standardul ISO 
9001:2000 – copie legalizata. 
2. Se va prezenta certificat privind 
normele de protejare a mediului 
inconjurător ISO 14001:2004 sau 
echivalent – copie legalizată. 

 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba romana.  
VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile respectiv pana  la data de 25 august 

2010. 
VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat ■                        Nesolicitat □ 

Cuantumul garanţiei de participare: 2960 
lei. 
- Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare: cel putin pana la data de 25 
august 2010.  
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Modul de constituire a garanţiei de 
participare: instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara ori de 
o societate de asigurari, în original, cu 
respectarea următoarelor cerinţe: 

- să conţină în clar denumirea autorităţii 
contractante în favoarea căreia s-a 
constituit; 
- să facă referire expresă la procedura 
organizată de autoritatea contractantă; 
- să prevadă modul de executare a plăţii 
garanţiei: necondiţionat.  
Garanţia de participare se poate 
constitui şi prin ordin de plată, care 
trebuie să conţină următoarea 
precizare: “Garanţie de participare la 
procedura de achiziţie de Cartuşe 
toner”. 
Suma precizată mai sus, respectiv 2960 
lei, se va depune în contul Societăţii 
Naţionale de Radiocomunicaţii SA, 
deschis la Banca Transilvania – 
sucursala Unirii. 
Număr cont: 
RO32BTRL0430122882794xx. 
Cod Fiscal: RO10887986. 
 
Restituirea garantiei de participare se 
realizeaza conform prevederilor art.88 
din HG 925/ 2006. 

 
Autoritatea contractanta are dreptul de a 
retine garantia de participare in cazurile 
prevazute la art.87 din HG 925/ 2006. 
 

V.4) Prezentarea documentelor 
 

1.Neprezentarea propunerii tehnice si /sau 
financiare are ca efect descalificarea 
ofertantului. 
2. Necompletarea documentelor in 
termenul solicitat de autoritatea 
contractanta  are ca efect respingerea 
ofertei ca inacceptabila  
3. Ofertantii au obligatia de a semna si 
numerota  fiecare pagina a ofertei precum 
si de a insoti oferta cu un Opis  al 
documentelor prezentate. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii Informaţiile din propunerea tehnică vor fi 
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tehnice prezentate astfel încât să fie posibilă 
identificarea cu uşurinţă a corespondenţei 
cu specificaţiile tehnice din Caietul de 
sarcini. Elementele propunerii tehnice se 
vor prezenta prin completarea detaliat si 
complet a Formularului F6 prezentat in 
sectiunea „Formulare si modele” din 
cadrul documentatiei de atribuire Toate 
cerintele din Caietul de sarcini sunt 
obligatorii.  

 
VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Se va prezenta Formularul F7 in care  se 
va completa “totalul” din Formularul F7a 
prezentat in sectiunea „Formulare si 
modele” din cadrul documentatiei de 
atribuire. Oferta financiara va fi prezentata 
in LEI, pretul va ramane ferm pe toata 
perioada de derulare a contractului.  

Perioada de valabilitate a propunerii 
financiare: cel putin pana la data de 25 
august 2010. 
Paritatea leu/alta valuta va fi cea 
comunicata  de BNR  pentru data de 30 
iunie 2010. 
 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

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: 
2 iulie 2010 ora 11:00 (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 / 
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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 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 2 
iulie 2010 ora 12:00 ». 
Documentele de inscriere la procedura se 
vor depune, odata cu oferta, intr-un plic 
nesigilat. Documentele de inscriere sunt 
urmatoarele: 
-împuternicirea prin care reprezentantii sunt 
autorizati sa angajeze operatorul economic 
in procedura de atribuire a contractului de 
achizitie publica ( original);  
 -copia actului de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate/carte de 
identitate/paşaport). 
 
 

VI.7) Data limită de depunere a ofertei 2 iulie 2010 ora 11:00 
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.  

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 
2 iulie 2010 ora 12:00 la sediul autoritatii 
contractante:  
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SOCIETATEA NATIONALA  DE 
RADIOCOMUNICATII, Şos. Olteniţei 
nr.103, sector 4, Bucuresti, Romania. 
Telefon:021/307.30.01; fax:021/314.97.98. 
 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VII.1) Preţul cel mai scăzut                                             ■  
VII.2) Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic     □ 

 
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in 
ordine descrescatoare a pretului  

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu 
se incadreaza in specificatiile tehnice solicitate prin caietul de sarcini chiar daca 
aceasta are pretul cel mai mic. 
 Preţurile care se compară sunt preţurile totale ale ofertelor, fără TVA, 
pentru livrarea produselor în condiţiile de livrare franco Magazia Centrală a 
Autorităţii contractante din Bucureşti; preţurile se prezintă de către ofertanţi în 
formularul de ofertă nr.6. 

  
 

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 
 
VIII.1 Ajustarea  preţului contractului  
                
          DA □                 NU ■ 

Nu 

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
 
          DA ■                 NU □ 

Dacă DA, se vor preciza: 
- cuantumul garanţiei de bună execuţie: 
5% din pretul  contractului fara TVA 
- modul de constituire a garanţiei de bună 
execuţie: instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara ori 
de o societate de asigurari. 
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SI 
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Formularul F1 
   Operator Economic 
.......................... 

D E C L A R A Ţ I E 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... 

(denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 
susţinător al candidatului/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 
 (semnătură autorizată) 
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Formularul F2 
 
        OFERTANTUL 
  _____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele ofertantului: 
 
2. Codul fiscal: 
 
3. Adresa sediului central:  ............................................ 
 
    Telefon:...................; Fax: ........................; E-mail:.............................. 
 
4. Adresa  postala completa de transmitere a corespondentei pe  
    parcusul  derularii  procedurii:  .............................................. 
 
    Telefon de contact pe parcusul derularii procedurii:...................;  
     Fax de contact pe parcusul derularii procedurii: ........................;  
     E-mail de contact pe parcusul derularii procedurii:..................... 
 
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ______________________          
                                                                     (numarul, data si locul de 

inmatriculare/inregistrare) 
 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________ 

        (in conformitate cu prevederile din statutul 
propriu) 
 
 

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ___________ 
                                                       (adrese complete, telefon/fax, certificate de 
inmatriculare/inregistrare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Operator economic, 
                                                                                               ........................... 
                                                                                        (semnătură autorizată)     
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Formularul F3 
 
 
   Operator economic 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
  
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND  
VALOAREA CIFREI DE AFACERI ANUALE 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________,  
                                                                                        (denumirea/numele si 
sediul/adresa /ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca cifra de afaceri pe ultimul an este cea prevazuta 
in tabelul urmator. 

 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuala  

la 31 decembrie   
– lei – 

Cifra de afaceri anuala  
la 31 decembrie 

 – echivalent in  euro – 
2009   

   
 

 
 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii 
si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizata) 
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Formular Nr. F5 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................,  
                      (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
SOCIETATII NATIONALE DE RADIOCOMUNICATII SA, cu sediul in Bd. 
Libertatii nr. 14A, sector 5, Bucuresti cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………...... 
                                                  (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 
 
 
            
 
          Operator, 
                                      
          ………… ………………. 

                                                                      
           
      (semnatura autorizată ) 
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Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează 
a fi subcontractante 

Acord 
subcontractor cu 

specimen de 
semnatură 

    
    
    

 
 
 
Operator economic, 

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

            
   (semnatura autorizată) 
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   Formular F7 
      Operator economic 
    _________________ 
     (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
    Către  

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA, cu sediul in Bd. 
Libertatii nr. 14A, sector 5, Bucuresti 

 
    Domnilor, 
    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 _______________lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 
ofertei), plătibilă după recepţia produselor, 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 
furnizăm produsele în termenul prevazut in angajamentul 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. 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 ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular 
de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
    |_| nu depunem ofertă alternativă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
    6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca 
fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu 
prevederile din documentaţia de atribuire. 
    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ 
sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 
 
    Data ___/___/______ 
 
    _________, (semnătură), în calitate de _________ legal autorizat să semnez 
oferta pentru şi în numele _____________ (denumirea/numele operatorului 
economic) 
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Formular F7a 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 
 pentru produse  

 
 

Tip imprimanta Culoare Cod cartus Nr. 
Cart 

Preţ 
unitar 

Preţ 
total 

black C13S050319 8  
cyan C13S050318 4  
magenta C13S050317 4  

Epson Aculaser 
CX21  

yellow C13S050316 4  
HP 3392 All in 
One 25  

HP LJ 1320 
black Q5949X 

   
black CC530A 18  
cyan CC531A 12  
yellow CC532A 12  

HP CM2320 NFP    
HP LJ 2025N 

magenta CC533A 12  
black Q6470A 3  
cyan Q6471A 2  
yellow Q6472A 2  HP LJ 3600 

magenta Q6473A 2  
black C9720A 4  
cyan C9721A 3  
yellow C9722A 3  HP LJ 4650 

magenta C9723A 3  
black Q6460A 4  
cyan Q6461A 2  
yellow Q6462A 2  HP LJ 4730DN 

magenta Q6463A 2  
HP LJ 5000-5100 black C4129X 8  

black C500S2KG 30  
magenta C500S2MG 20  
yellow C500S2YG 20  Lexmark C500 

cyan C500S2CG 20  
Xerox 3435 black 106R01415 18  

black 106R01459 14  
cyan 106R01456 7  

Xerox 6128 

magenta 106R01457 7  
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 yellow 106R01458 7  
black 113R00722 12  
cyan 113R00719 8  
magenta 113R00720 8  Xerox 6180 

yellow 113R00721 8  

yellow 
OKI 
44059105 3  

magenta 
OKI 
44059106 3  

cyan 
OKI 
44059107 3  

OKI A3 

black 
OKI 
44059108 6  

Xerox 
WorkPE120 black 013R00606 3  

black 106R01439 4  
cyan 106R01436 2  
magenta 106R01437 2  Xerox Phaser 7500 

yellow 106R01438 2  
HP LJ 4300N black Q1339A 3  

black CB540A 4  
magenta CB543A 2  
yellow CB542A 2  HP 1515 

cyan CB541A 2  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofertant, 
...................... 

                                                     (semnatura autorizata) 
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Formular F6 
 
 

OFERTA TEHNICA 
 
 
 
 

Nr. 
Crt Denumire produs UM Cantitate

Termen 
de 

garantie 
(luni) 

Termen de 
remedire/înlocui
re în perioada de 

garanţie (zile) 
A B C D E F 
1      
2      

....      

....      

....      
TOTAL (nr. bucăţi)  ---  

 
 
 
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare la 
procedura Cartuşe  toner, sa livram produsele conform comenzilor emise de 
Autoritatea contractanta in termen de max 2 zile lucrătoare de la comanda  la 
Magazia Centrală a Achizitorului cu adresa prevăzută în Caietul de sarcini. 
 
 
 
 
 
 
 

Ofertant, 
...................... 

                                                     (semnatura autorizata) 
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Formular Nr. F4 
 
 
      Operator economic 
    _________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
..................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
                                                                                             
 
                                                                                Operator economic, 
                                                                       
          ........................................ 
                                                                            (semnătură autorizată) 
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Nr. 
Crt
. 
 
 
 

 
Obiectul 

contractul
ui 
 

 
Cod 
CPV 

 
Denumirea/ 

numele 
beneficiarulu
i/ clientului 

Adresa 

 
Calitatea 
furnizorul

ui *)  

 
Preţul total 

al 
contractulu

i  

 
Procent 
îndeplin

it de 
furnizor 

% 

 
Cantit

. 
(U.M.) 

 
Perioada 

de derulare 
a 

contractulu
i **) 

0 1  2 3 4 5 6 7 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care 
poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant 
asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
 
 
 
 
           
                                                                 Operator economic, 
                                                               ...................... 
                                                               (semnătură autorizată) 
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SECŢIUNEA III 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 

 
Produsele oferite trebuie să fie produse originale, OEM (Original 

Equipment Manufacturer), noi si din productia curenta, sigilate în ambalajul 
original al producătorului, nu se admit umpleri, refilari, reconditionari de orice 
natura. 

Produsele trebuie sa fie originale de la producatorul imprimantei si  
prezentate in ambalajul original, datorita faptului ca unele echipamente sunt în 
perioada de garanţie. In Certificatele de garanţie se specifică faptul ca garanţia 
se pierde în cazul utilizării altor tonere decât cele originale de la producatorul 
imprimantei.  

Pentru celelate echipamente există contracte de service cu firme 
specializate care impun aceleaşi cerinţe pe durata derulării contractelor 
  Ofertantul trebuie sa fie distribuitor autorizat al producătorilor pentru 
produsele solicitate în Caietul de Sarcini.   
Pentru produsele ofertate vor fi precizate indicativele de comercializare pentru a 
putea fi identificate şi verificate. 
Produsele vor trebui însoţite de declaraţia de conformitate, potrivit 
reglementărilor legislative în vigoare şi de certificat de calitate. 
Potenţialii ofertanţi trebuie să întocmească oferta pentru toata cantitatea de 
produse, respectiv pentru toate tipurile solicitate. În caz contrat, oferta va fi 
declarată neconformă. 

Ambalarea trebuie sa asigure integritatea obiectelor până la predarea 
fizică la client; etichetarea trebuie sa corespundă specificaţiei tehince; marcarea 
trebuie sa fie în concordanţă cu etichetarea. 
  Oferta se va întocmi pentru livrarea produselor la sediul autoritaţii 
contractante; transportul trebuie efectuat în condiţiile asigurării funcţionării 
normale a produsului pe întreaga durată de viaţă declarată de producator.  

Livrarea se va face în loturi, pe bază de comandă din partea autorităţii 
contractante. 
  Termen de livrare: maxim  2 zile lucrătoare de la efectuarea comenzii. 
  Conditiile de garanţie acordate trebuie sa fie: durata minima de garanţie a 
produselor este de 1 an.   
  Cerinţele impuse vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă 
care se abate de la pervederile caietului de sarcini va fi luată în considerare dar 
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel 
calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 
 
 

Tip imprimanta Culoare Cod cartus Nr. 
Cart 

black C13S050319 8Epson Aculaser 
CX21  cyan C13S050318 4
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magenta C13S050317 4 
yellow C13S050316 4

HP 3392 All in 
One 
HP LJ 1320 

black Q5949X 25

black CC530A 18
cyan CC531A 12
yellow CC532A 12

HP CM2320 NFP    
HP LJ 2025N 

magenta CC533A 12
black Q6470A 3
cyan Q6471A 2
yellow Q6472A 2

HP LJ 3600 

magenta Q6473A 2
black C9720A 4
cyan C9721A 3
yellow C9722A 3HP LJ 4650 

magenta C9723A 3
black Q6460A 4
cyan Q6461A 2
yellow Q6462A 2

HP LJ 4730DN 

magenta Q6463A 2
HP LJ 5000-5100 black C4129X 8

black C500S2KG 30
magenta C500S2MG 20
yellow C500S2YG 20Lexmark C500 

cyan C500S2CG 20
Xerox 3435 black 106R01415 18

black 106R01459 14
cyan 106R01456 7
magenta 106R01457 7

Xerox 6128 

yellow 106R01458 7
black 113R00722 12
cyan 113R00719 8
magenta 113R00720 8

Xerox 6180 

yellow 113R00721 8

yellow 
OKI 
44059105 3

magenta 
OKI 
44059106 3

OKI A3 

cyan 
OKI 
44059107 3

25 



 
black 

OKI 
44059108 6

Xerox 
WorkPE120 black 013R00606 3

black 106R01439 4
cyan 106R01436 2
magenta 106R01437 2

Xerox Phaser 7500 

yellow 106R01438 2
HP LJ 4300N black Q1339A 3

black CB540A 4
magenta CB543A 2
yellow CB542A 2

HP 1515 

cyan CB541A 2
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SECŢIUNEA IV 
 

CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
 
 
1.PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
În temeiul OUG 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, s-a încheiat prezentul contract 
de furnizare de produse, între 
 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII SA, cu sediul în Bucuresti, 
Şos. Olteniţei 103, sector 4, telefon: 307 3007, fax: 314 9798, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/7677/1998, CIF RO 10881986,  cont IBAN nr. 
RO32BTRL04301202882794xx deschis la Banca Transilvania-Suc. Unirii, capital 
social subscris şi vărsat la data de 31.12.2009  de 148.102.006,78 RON,  
reprezentată prin  Dl. Marius POPENŢIU - Director General, denumită în 
continuare ACHIZITOR 
Şi 
 
................................  cu sediul în: ............................., telefon: ................., fax: 
.................., cont nr: ..................................., deschis la .................................,  CIF 
RO............., l...................., înmatriculată sub numărul.............., capital 
social.................., reprezentată prin .............................,  denumită în continuare 
FURNIZOR.  
 
2.DEFINIŢII  
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea 

numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 
obligaţiilor asumate prin contract; 

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

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

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt 
fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare 
majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop 
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor 
poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 
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g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza 
produsele; 

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

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

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

3.1-În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la 
forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru 
este permis de context. 
3.2-Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile 
calendaristice daca nu se specifică în mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4.OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI 

4.1-Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze produsele 
prevăzute în Anexa 1, in baza comenzilor Achizitorului..  
4.2-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească 
preţul convenit în prezentul contract pentru indeplinirea intocmai si la timp a 
obligatiilor asumate si stipulate in prezentul contract. 
4.3-Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate este de ................. lei 
conform prezentului contract şi ofertei financiare a FURNIZORULUI anexă la 
contract, la care se adaugă TVA  .................  lei.  
4.4-Preţurile produselor in lei sunt menţionate în Anexa 1 la contract sunt ferme şi 
nu pot fi modificate pe toată durata de valabilitate a contractului. Preţurile din Anexa 
1 nu includ TVA. 

4.5- Plata se va efectua cu ordin de plată în contul Furnizorului sau în alt cont 
indicat expres de acesta, în lei, în termen de maximum 60 zile de la data recepţiei 
produselor în baza facturii şi a procesului verbal de recepţie a produselor.  

5.DURATA CONTRACTULUI  
5.1 - Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi şi 
produce efecte imediat dupa notificarea Achizitorului cu privire la constituirea 
garantiei de buna executie , conform art 8 din prezentul contract. 
5.2 - Durata prezentului contract este de 8 luni de la data notificarii achizitorului 
cu privire la constituirea garantiei de buna executie a contractului . 
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5.3 - Neconstituirea garanţiei de bună execuţie a contractului in termenul 
prevăzut la art. 8.1 duce la lipsirea contractului de efecte juridice imediat dupa 
expirarea termenului de 5 zile de la semnarea prezentului contract, fara a mai fi 
necesara indeplinirea unei formalitati prealabile. 
 

6.DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1 – Documentele contractului sunt: 
a) Anexa 1 – Desfăşurătorul cantitativ şi valoric al produselor furnizate. 
b) caietul de sarcini 
c) propunerea tehnică şi propunerea financiară 
d) garanţia de bună execuţie 
 
7.OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI 
7.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau 

performanţele prezentate în propunerea tehnică. 
7.2  - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul prezentat în 

propunerea sa  tehnică, anexă la contract si sa la transporte la destinatia 
finala mentionata de catre Achizitor pe cheltuiala Furnizorului. 

7.3  - Furnizorul garanteaza ca produsele livrate sunt noi, de ultima generatie , in 
caz contrar fiind obligat la plata de daune interese in cuantum egal cu 
valoarea totala a prezentului contract. 

 
8.OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 
8.1-Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
8.2-Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul 
prevăzut la art. 4.5. 
8.3-Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la scadenta 
convenita conform prezentului contract, atunci Furnizorul are dreptul solicita plata 
penalitatilor de intârziere conform art.1.2. 
 
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. 
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. 
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, 
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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 are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a 
contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract, 
sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a acestuia. 
10.2-ACHIZITORUL va elibera garanţia bancară de participare la licitaţie numai 
după ce FURNIZORUL a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
10.3-Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5 % din 
preţul contractului adică ............... lei şi se va constitui sub formă de scrisoare de 
garanţie emisă de o bancă agreată de ambele părţi întocmită conform Anexei 2 
la contract. Garanţia de bună execuţie a contractului este valabilă pe toată durata 
de valabilitate a contractului, adică până la data de ..................... 
10.4-Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei 
de bună execuţie Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
10.5-Achizitorul se obligă să restituie scrisoarea de garanţie bancară de bună 
execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate si stipulate in 
prezentul contract. 
10.6-Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a 
contractului. 
 
11.RECEPŢIE, INSPECŢIE ŞI TESTE 
11.1-Achizitorul are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile tehnice, cu cerinţele de calitate şi cantitate 
menţionate în oferta tehnica a Furnizorului, parte integrantă din prezentul 
contract. 
11.2-Recepţia produselor se va face in locatia prevazuta la art. 14.1 prin 
încheierea unui proces verbal de recepţie semnat de persoane autorizate în 
acest sens de către ambele părţi contractante. Receptia se va face in termen de 
..... zile. Dreptul de proprietate asupra produselor livrate trece de la FURNIZOR 
la ACHIZITOR în momentul achitarii  preţului acestora conform termenilor şi 
condiţiilor prezentului contract. 
11.3-Dacă vreunul din produsele recepţionate nu corespunde specificaţiilor, este 
defect, deteriorat, distrus, neconform cu oferta sau lipsă, Achizitorul are dreptul 
de a notifica aceste aspecte, iar Furnizorul are obligaţia ca în termen de 5 zile de 
la notificarea Achizitorului   pe cheltuiala sa şi fără a modifica preţul contractului: 

1. să facă toate modificările necesare pentru ca 
produsele să corespundă specificaţiilor tehnice, sau 

2. să înlocuiască produsele refuzate 
3. să completeze produsele lipsă. 

11.4-Dreptul ACHIZITORULUI de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a 
respinge produsele livrate, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că 
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produsele au fost inspectate şi testate, cu sau fără participarea unui reprezentant 
al ACHIZITORULUI.  
 
 
12.AMBALARE ŞI MARCARE 
12.1 - (1)Produsele trebuiesc livrate in ambalajul original. Ambalarea trebuie sa 
asigure integritatea obiectelor până la predarea fizică la achizitor; etichetarea 
trebuie sa corespundă specificaţiei tehnice; marcarea trebuie sa fie în 
concordanţă cu etichetarea. Produsele trebuie sa fie prevazute cu banda 
protectoare pentru alimentarea cu toner, sa aiba instructiuni de utilizare in limba 
romana, si eticheta privind codul produsului 
(2) 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. 
(3) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor 
şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
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. 
12.3-Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele 
necesare în vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) 
rămân în proprietatea achizitorului. 
 
 
13.LIVRAREA ŞI DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC PRODUSELE 
13.1- Livrarea produselor se va face în termen de .. zile calendaristice de la 
emiterea comenzii de către Achzitor, la Magazia Herăstrau din Strada Carpati 
nr. 100, Statia RDF Herăstrau, sector 1, Bucureşti. Livrarea se va face in baza 
comenzilor de livrare pe care Achizitorul le va emite în funcţie de necesităţile sale 
şi de existenta resurselor financiare, comenzi care nu vor reprezenta mai putin 
de 10% din valoarea fără TVA a contractului de achiziţie publică. 
13.2 - Produsele vor fi însoţite de facturi în original (semnate si ştampilate), de 
aviz de însoţire a mărfii, certificat de garanţie şi certificate de conformitate, dupa 
caz. 
13.3-Achizitorul are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile tehnice, cu cerinţele de calitate şi cantitate 
menţionate în oferta tehnica a Furnizorului, parte integrantă din prezentul 
contract. 
13.4-Recepţia produselor se va face in locatia prevazuta la art. 14.1 prin 
încheierea unui proces verbal de recepţie semnat de persoane autorizate în 
acest sens de către ambele părţi contractante. Receptia se va face in termen de 
..... zile. Dreptul de proprietate asupra produselor livrate trece de la FURNIZOR 
la ACHIZITOR în momentul achitarii  preţului acestora conform termenilor şi 
condiţiilor prezentului contract. 
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13.5-Dacă vreunul din produsele recepţionate nu corespunde specificaţiilor, este 
defect, deteriorat, distrus, neconform cu oferta sau lipsă, Achizitorul are dreptul 
de a notifica aceste aspecte, iar Furnizorul are obligaţia ca în termen de 5 zile de 
la notificarea Achizitorului   pe cheltuiala sa şi fără a modifica preţul contractului: 

a)să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 
specificaţiilor tehnice, sau 
b)să înlocuiască produsele refuzate 
c)să completeze produsele lipsă. 

13.6-Dreptul ACHIZITORULUI de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a 
respinge produsele livrate, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că 
produsele au fost inspectate şi testate, cu sau fără participarea unui reprezentant 
al ACHIZITORULUI.  
 
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. 
 
15.SERVICII 
15.1-Furnizorul are obligaţia de a asigura şi de a plăti transportul încărcăturii 
până la destinaţia finală (prevazută la art.13.1). 
 
16. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ PRODUSELOR 
16.1-FURNIZORUL   garantează că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în 
proiectare şi structura materialelor. De asemenea, FURNIZORUL garantează că 
nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu prezintă nici o defecţiune care 
ar rezulta din proiectare, materiale sau manoperă sau din vreo acţiune sau 
omisiune a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale. 
16.2-ACHIZITORUL are dreptul de a transmite imediat FURNIZORULUI, în scris, 
orice plângere sau reclamaţie referitor la probleme de funcţionare apărute în 
perioada de garanţie. 
16.3-La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în termenul declarat în oferta sa tehnică, 
respectiv de …… zile,  fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, 
în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o 
nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. În cazul 
reparării, durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data 
la care Achizitorul a reclamat defectarea produsului şi până la data la care acesta 
a fost repus in stare de funcţionare. 
16.4-ACHIZITORUL va trimite produsul spre remediere sau înlocuire la sediul 
FURNIZORULUI pe cheltuiala acestuia . ACHIZITORUL va prezenta odată cu 
produsul şi  certificatul de garanţie a acestuia. 
16.5-Dacă  furnizorul, după ce a fost notificat, nu răspunde solicitării şi nu 
înlocuieste produsul,  ACHIZITORUL are dreptul de a lua măsuri de remediere 
pe riscul şi spezele FURNIZORULUI şi fără a aduce nici o atingere oricăror alte 
drepturi pe care ACHIZITORUL le are în prezentul contract.  
16.6-Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor este cea 
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declarată în propunerea tehnica, respectiv de .......... luni de la data recepţiei 
efectuate după livrarea produselor. 
16.7-Garanţia nu include defecţiunile datorate exploatării necorespunzătoare a 
produselor. 
 
17.INTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 
17.1-În cazul în care FURNIZORUL livrează produsele cu întârziere faţă de 
termenul de livrare stabilit conform Art.13.1. din Contract, sau nu remediaza in 
termenul mentionat la art 17.3. din prezentului contract defectiunile, viciile  
produselor livrate in perioada de garantie acesta este obligat la plata unor 
penalităţi de 0,10 % din valoarea bunurilor nelivrate, pe zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiei, penalităţi care nu vor depăşi valoarea bunurilor 
nelivrate sau a remedierilor neefectuate. 
17.2-Dacă ACHIZITORUL nu onorează facturile în termen de 14 zile de la 
scadenţa stabilită conform prezentului contract are obligaţia de a plăti, ca 
penalităţi 0,10 % din valoarea facturii neachitate pe zi de întărziere pînă la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiei, penalităţi ce nu vor depăşi valoarea facturată. 

 
18.FORŢA MAJORĂ 
18.1-Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.2-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. 
18.3-Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, în termen de 48 de ore de la producere evenimentul de forţă 
majoră şi sa facă dovada prin certificatul emis de autoritatea competenta in 
termen de 10 zile de la notificarea evenimentului de forţă majoră sub sanctiunea 
decaderii din dreptul de a mai invoca evenimentul de forta majora notificat.  
18.4-Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă 
mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi 
încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată 
pretinde celeilalte daune-interese sau prelungirea prezentului contract cu 
perioada in care s-a produs evenimentul de forta majora.. 
 
19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
19.1-Toate disputele referitoare la interpretarea şi executarea prezentului 
contract, vor fi rezolvate pe cale amiabila.Dacă după 15 zile de la începerea 
acestor tratative acest lucru nu este posibil, competenţa de judecată aparţine 
instanţelor judecătoreşti de la sediul ACHIZITORULUI. 
 
20.LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
20.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
21.COMUNICĂRI 
21.1-Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. Adresele la care se vor transmite comunicările 
sunt cele precizate la art.1. 
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21.2-Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi 
în momentul primirii. 
21.3-Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau 
e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
21.4-Orice modificare a datelor de indentificare a unei din părţile contractante 
trebuie notificată în scris celeilalte părţi în termen de 5 zile de la producerea 
modificării sub sancţiunea inopozabilităţii acestora. 
 
22.LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
22.1-Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 
Prezentul  Contract a fost incheiat astăzi.........................  în două exemplare 
originale , câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 
         
           ACHIZITOR,       FURNIZOR, 
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ANEXA 1  
 

Desfăşurătorul cantitativ şi valoric al produselor furnizate. 
 
 

LA CONTRACTUL DE FURNIZARE DE PRODUSE NR. ........./....................... 
 

 
Nr. 
crt Produs UM Cantitate

Pret 
unitar* 
RON 

 Preţ 
total* 
RON 

      
      
      
 
 
 

Notă: preţuri fără TVA 
 
 
 

 
 
                   ACHIZITOR,       FURNIZOR ,    
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