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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
Denumire: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. 
Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 

041303 
Ţara: România 

Persoana de contact: Ligia MIHAIU, 
Georgeta NEAGU 
 

Telefon: 021 307 30 29, 021 307 30 74 
Fax: 021 307 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro, 
georgeta.neagu@radiocom.ro
 

Program de lucru: 
Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00  

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www:e-licitatie.ro. 
Adresa autorităţii contractante: www.radiocom.ro/achizitii/ 

 
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: Telecomunicatii
 
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: 31.12.2010 
                Ora limită :14.00 
                Adresa : Şos. Olteniţei 103, sector 4, cod 041303, Bucuresti, Romania 
Data limită de raspuns la solicitările de clarificări: 04.01.2011 
 
I.c. CĂI DE ATAC 
Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor şi la autoritatea contractantă.       

 

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
mailto:marcela.tolea@radiocom.ro


Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 
Localitate: Bucureşti                             Cod poştal: 030084             Ţara: România 
E-mail:  office@cnsc.ro                         Telefon: 021 310.46.41 
Adresă internet:  www.cnsc.ro               Fax: 021 310.46.42 
 
Denumirea instanţei competente: Curtea de apel Bucureşti 
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4 
Localitate: Bucureşti                                            Cod poştal: 030099        
Ţara:România 
E-mail: infocabuc@just.ro                                   Telefon: 021 319.51.81 
Adresă internet: www.cabuc.ro                            Fax: 021 319.51.83 

 
I.d .Sursa de finanţare : 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit: 
 

După caz, proiect/program finanţat din 
fonduri comunitare              
   DA    ■     NU    □  
Proiect  finantat de Fondul Social 
European - AMPOSDRU  
  

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 

 
II.1.1) Denumire contract: Furnizare echipamente: 
          LOT 1:Manechin de resuscitare cu bloc de tiparire rezultate 

Cod CPV: 35112100-3 
LOT 2:Aparat de masura pentru intensitatea campului electromecanic 

                                                  Cod CPV :38341000-7 
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: 
(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                          □ 
 
 

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

Principalul loc de livrare:  
Sediul central al 
achizitorului situat in 
Şos. Olteniţei 103, 
sector 4, cod 041303, 
Bucuresti, Romania 
Cod CPV: 35112100-3 

 Cod CPV :38341000-7 

Principalul loc de prestare:
Cod  CPV: □□□□□□□□ 

II.1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:  ■                      
Încheierea unui acord cadru:  □ 

 

http://www.cnsc.ro/
http://www.cabuc.ro/


II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică:  6 luni 
 
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru:  
 
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:  
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 □  
  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate       DA □                                        NU ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1 Scopul contractului constă în achiziţionarea de : 
 
 LOT 1: 1 manechin de resuscitare cu bloc de tiparire rezultate  
  LOT 2:1 aparat de masura pentru intensitatea campului electromecanic 
    

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  
III.1.2. Altele  

 
 
       DA   □                                      NU ■ 
       DA   □                                      NU ■ 

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

Negociere cu anunţ de participare                □   
Negociere fără anunţ de participare              □     
Cerere de oferte                                            ■ 
Concurs de soluţii                                          □ 

IV.3.) Legislaţia aplicată:  
- OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin 
Legea nr.337/2006, cu completările si modificările ulterioare, inclusiv cele prevăzute în 
O.U.G. nr.76/2010 şi publicată în M.Of.nr.453/02.07.2010;  
 - H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006, inclusiv cele 
prevăzute în H.G. nr.834/2009 şi publicată în M.Of. nr.515/27.07.2009; 
 - Manualul operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică  - ANRMAP 

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA □           NU   ■             

 



2009. 
 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
V.1) Situaţia personală a ofertantului 
Fiecare ofertant va completa în mod obligatoriu Certificatul de participare la 
licitaţie cu ofertă independentă -Formular nr. 3. 
Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art.180 şi art.181 din O.U.G. 
nr. 34/2006 
Solicitat   ■                       Nesolicitat  □ 

        1. Cerinţă obligatorie: se va prezenta 
o declaraţie pe proprie răspundere 
conform cu Formularul nr. 1, prezentat 
în sectiunea „Formulare şi modele” . 
        

Incadrarea într-una dintre situaţiile prevăzute la art.180 şi art.181 din O.U.G nr.34/2006 
atrage excluderea ofertantului din procedură. 
 
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 1) Se solicită certificat de înregistrare la 

Oficiul Registrului Comertului, în copie 
 

Persoane juridice /fizice străine Se solicită documente care dovedesc o 
formă de înregistrare/atestare ori 
apartenenţa din punct de vedere 
profesional, în conformitate cu 
prevederile legale din tara în care 
ofertantul este rezident. 

Fisa de informatii generale 
Solicitat   ■                          Nesolicitat  □ 

Se va prezenta Formularul nr. 2 - 
Informaţii generale din sectiunea 
„Formulare si modele” completat 
corespunzător. 

Informaţii privind  situaţia economico-
financiară 
 Solicitat □                           Nesolicitat ■  

 

 
V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind  capacitatea tehnică 

Solicitat □                           Nesolicitat ■ 
 

Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

Dacă este cazul, se solicită completarea 
Formularului nr. 4.  
 

V.5) Capacitatea de asigurare a standardelor de calitate 
Informaţii privind certificarea şi 
implementarea unui sistem de 
menţinere a calităţii 
 
   Solicitat □                           Nesolicitat ■  

 

 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română.  

 



Oferta, orice corespondenţă si documente 
legate de procedura de atribuire transmise 
între ofertant si autoritatea contractanta 
trebuie să fie scrise în limba română. 
Documentele care dovedesc criteriile de 
calificare de la Capitolul V, emise în altă 
limbă decât limba română, pot fi prezentate 
de ofertant în altă limbă, cu condiţia ca 
acestea să fie însoţite de traducerea 
autorizată  în limba română. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate a ofertei va fi până în 
data 10.03.2011. 
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta 
valabilă pe toată perioada de valabilitate 
menţionată anterior. 

VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat  ■                        Nesolicitat □ 

Ofertanţii vor constitui garanţie de participare 
la procedura de atribuire a contractului în 
suma de 130 lei pentru Lotul 1 si de 350 lei 
pentru Lotul 2  . 
Garanţia de participare este irevocabilă şi  
valabilă până la data de10.03.2011. 
Garanţia de participare se constituie prin 
virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară ori de o societate de 
asigurări, care se prezintă în original, în 
cuantumul şi pentru perioada de mai sus. 
Garanţia de participare se poate constitui şi 

prin ordin de plată,  care trebuie să conţină la 

obiectul plăţii următoarea precizare: Garanţie 

de participare la procedura de achiziţie de 

Manechin de resuscitare cu bloc de 
tiparire rezultate Lotul 1 
Aparat de masura pentru intensitatea 
campului electromecanic Lotul 2 
 
Sumele precizate mai sus, respectiv 130 
lei/350 lei se pot depune în contul Societăţii 
Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., deschis 
la Banca Transilvania – sucursala Unirii.  
Nr. cont: RO32 BTRL 0430 1202 8827 94xx. 
Cod Fiscal: RO10881986. 
În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei 
de participare trebuie să fie prezentată cel 
mai târziu la data şi ora stabilite pentru 
deschiderea ofertelor.  
In cazul constituirii prin ordin de plata, banii 
trebuie sa fie virati cel tarziu pana la data si 
ora deschiderii ofertelor, in caz contrar se 

 



considera ca nu a fost constituita garantia de 
participare. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Informaţiile din propunerea tehnică vor fi 
prezentate astfel încât să fie posibilă 
identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu 
specificaţiile tehnice din Caietul de 
sarcini.Toate cerintele din Caietul de sarcini 
sunt obligatorii.  

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Se va prezenta Formularul nr.5, respectiv: 
„Formularul de ofertă”,  completat 
corespunzator.  
Propunerea financiară va fi exprimată în 
lei. 
 
Notă 
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. 
 
În scopul monitorizării procedurilor pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie, ofertantul 
are obligaţia de a exprima preţul ofertat 
pentru furnizarea produselor atât în lei cât şi 
în euro, folosindu-se cursul valutar LEU/ 
EURO comunicat de BNR în data de 
30.12.2010  Moneda contractului este leul. 
 
 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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: 
10.01.2011, ora 11.00 
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 . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.7) Data limită de depunere a 
ofertelor 

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 10.01.2011, ora 13.00 ». 
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). 
 
 Termenul limita de depunere a ofertelor: 
10.01.2011, ora 11.00 
 

VI.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. 

VI.9) Data si ora deschiderii ofertelor Deschiderea ofertelor se va face la data de 
10.01.2011, ora 13.00 la sediul autoritatii 
contractante:  
SOCIETATEA NATIONALA  DE 
RADIOCOMUNICATII, Şos. Olteniţei nr.103, 
sector 4, Bucuresti, Romania, sala 
Amfiteatru. 
Telefon:021/307.30.01; fax:021/307.36.66 

 
 
CRITERII DE ATRIBUIRE  

 



VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                         ■ 
VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic             □ 
 
 
CLASIFICAREA OFERTELOR 
 
 Va fi declarata castigatoare oferta care indeplineste toate cerintele caietului de sarcini 
si are pretul cel mai scazut.  
  
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 
VIII.1 Ajustarea  preţului contractului  
          da  □                        nu      ■ 

 

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a      
          da  ■                       nu   □     

Garanţia de bună execuţie a contractului 
este de 5% din valoarea contractului fără 
TVA. Modul de constituire a garanţiei:  
instrument de garantare emis în condiţiile 
legii de o societate bancară ori de o 
societate de asigurări. 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARE 
 
ŞI 
 

MODELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formular F 1 
   Operator Economic 

 



_________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SITUAŢIA PERSONALĂ A OPERATORULUI ECONOMIC 
           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; 
 c1) în ultimii 2 ani, nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi fi îndeplinit sau de a-mi fi 
îndeplinit defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a 
produs sau a fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor mei; 
 d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
                 Operator economic,                         
                                                                                                      …………………...      
                            
                                                                                                (semnătura autorizată ) 
 
 

 



         Formular F 2
Operator Economic 
______________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
    Fax:
    Telex:
    E-mail:
5. Certificatul de înregistrare ...................................................... (numărul, data şi locul 
înregistrării)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:........................................................................... (în 
conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va 
solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic 
îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se 
înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:.................................... (adrese 
complete, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
 
 
 
 
 
 
 

              Operator economic, 
                 ...................................... 
         (semnătura autorizată ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr.3 
 

 



 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) 
 

 
 
 
 
 
 

Formular F 4 
 

 



    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 
.................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
         
                      
Nr 
crt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere 
ale subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile 
din contract ce 
urmează a fi 

subcontractate 
     
     
     
            

  
 
 

Operator economic, 
.................................. 

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 

 
Formularul nr.5 

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

 



(denumirea/numele ofertantului) 
 

 FORMULAR DE OFERTĂ 
 

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

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai 
sus menţionată, să furnizăm: 
LOT 1:Manechin de resuscitare cu bloc de tiparire rezultate  
pentru suma de .................................................... platibilă 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) 
LOT 2:Aparat de masura pentru intensitatea campului electromecanic  
pentru suma de .................................................... platibilă 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 că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
ofertă primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
Obs.:Oferta se poate depune pe un singur lot sau pe amandoua loturile.    

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caiete de sarcini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTUL 1 
 

 



Manechin prim ajutor cu inregistrare si tiparire rezultate 
 
Cod CPV: 35112100-3   Manechine de antrenament pentru urgenţe 
Această specificaţie este impusă unui echipament pentru antrenament de resuscitare 
cardiopulmonară, numit in continuare manechin de resuscitare. 
 

Domeniul de utilizare şi scopul: şcolarizarea şi antrenarea personalului nostru angajat 
pentru efectuarea corectă a operatiunilor şi manevrelor specifice necesare pentru 
resuscitarea unui om în caz de accident cardiopulmonar. 

Prin „manechin de resuscitare” înţelegem in prezenta specificaţie o soluţie completă 
pentru realizarea scopului de utilizare. 

Standarde: trebuie să corespundă procedurilor ILCOR pentru resuscitarea 
cardiopulmonară. 
Simularea compresiei toracice şi respiraţiei artificiale:  

• Manechinul trebuie să aibă rezistenţă şi elasticitate realiste, similare trupului 
uman. 

• Pentru antrenamrea respiratiei artificiale, faza de insuflare, manechinul trebuie să 
elimine aerul insuflat printr-o cale diferită de cea prin care s-a făcut insuflaţia. 

• Pentru închiderea căii nazale, manechinul trebuie să aibă nări de consistenţa 
nasului uman. 

• Manechinul trebuie ca să reactioneze corect cu închiderea respectiv deschiderea 
căilor aeriene atunci când se efectuează corect manevrele ILCOR: hiperextensia 
capului, ridicarea bărbieie, subluxaţia mandibulei. 

• Manechinul trebuie să permită următoarele manevre de ventilare (respiraţie 
artificială): gură la gură, gură la nas, mască la gură. 

• Manechinul trebuie să aibă simulator de puls carotidian, bilateral. 
• Zona pieptului manechinului să aibă o piele artificială moale şi elastică. 
• Anatomia manechinului să aibă evidenţiate corect punctele de reper pentru 

compresia toracică. 
• Pentru igiena elevilor utilizatori să aibă un sistem cu valvă dublă. 
• Zona pieptului să aibă rezistenţă la compresie şi revenire normale. 
• Capul să aibă urechi vizibile pentru a fi folosite ca puncte de reper in alinierea 

corectă a capului. 
• Să fie prevăzut ca accesoriu cu folii protectoare pentru respiraţia gură la gură 

pentru a simula batista salvatorului: din material plastic, cu filtru hidrofobic 
bidirectional, fară continut de latex. 

• Manechinul trebuie să aibă o unitate de control şi evaluare cu următoarele 
facilităţi: 

• Evaluarea în timp real a procedurii de resuscitare cardiopulmonară şi tipărirea 
performanţelor realizate. 

 
Evaluarea dinamică a performanţei resuscitării şi afişarea graduală pe LED-uri. 
Indicatori luminoşi pentru : verificarea pulsului, poziţia incorectă a mâinii, umflarea 
stomacului. 
Comenzi: pornit/oprit, metronom cu ritm de 80 si 100 pulsuri /min, 
începere/oprire/salvare date, tipărire date ale manevrei efectuate. 
Imprimantă internă cu tipărire in format scurt (tabelă) şi în format detaliat (grafice şi 
tabele). 

 



 
Pentru manevrarea cât mai realistă a manechinului acesta trebuie să memoreze şi 
autonom fără a fi conectat la unitatea de control datele manevrei de resuscitare urmând 
ca ulterior datele despre corectitudinea manevrei efectuate să fie transferate unităţii de 
control pentru evaluare şi tipărire. 
 
Conţinutul furniturii: manechin propriu-zis cu jachetă, unitate de control şi evaluare, 
rolă de hârtie, minimum 4 feţe, 3 căi respiratorii, folii protectoare pentru respiratie gură 
la gură, dezinfectant, manual de utilizare, valiză de protecţie şi transport. 
 
 
                                                        LOTUL 2   
 

Aparat masura frecvente joase 1 Hz ÷ 400 KHz 
 
 
Cod CPV :38341000-7  Aparate de masurare a radiatiilor 
 
Domeniul de utilizare: Aparatul va fi folosit in zonele cu potenţial de a receptiona câmp 
electromagnetic de frecvenţă joasă şi medie, atât zone de lucru pentru personalul 
propriu cât şi zone publice. 
Rezultatele măsurătorilor de câmp vor fi utilizate pentru a verifica respectarea 
prevederilor legale române pentru expunerea la câmp magnetic HGR 1136/30.08.2006 
si Ordinului Ministrului Sănătăţii nr 1193/29.09.2006 precum si normele ICNIRP, IEEE şi 
FCC. 
 
Aparatul trebuie să fie un aparat portabil destinat din proiectare să facă măsurători 
specifice pentru securitatea lucrătorilor şi a populaţiei generale faţă de expunerea la 
câmpul electromagnetic de frecvenţă joasă şi medie. 
 
Evaluează direct gradul de expunere la câmp, raportat la normative 

• Gamă de frecvenţe: 1 Hz la 400kHz 
• Gamă de nivel: până la 80mT 
• Sondă de câmp H cu aria activă de 100cm2 (conform EN 50366) 
• Ieşire analogică de semnal pentru 3 axe spaţiale. 

 
Aparatul trebuie să fie un aparat usor de transportat, de mână, cu alimentare din 
acumulatori sau baterii. 
 
Funcţii de măsurare: 

• Masurarea intensităţii câmpului pe bandă largă; 
• Aparatul trebuie să aibă un răspuns in frecvenţă foarte plat; 
• Măsurarea: valoare efectivă (RMS) şi valoare de vârf; 
• Unităţi de măsură: Tesla 
• Procente din norme (standarde): nivelul câmpului magnetic (B) este măsurat 

raportat la valorile maxime normate şi afişat în procente (%). 
• Norme necesare: ICNIRP ocupaţional, ICNIRP pentru publicul general, EN 

50366. 
• Interfaţă RS-232 pentru transferul rezultatelor la un PC şi telecomandă. 

 
Sondă pentru măsurare câmp magnetic 

 



• tip de senzor:    de câmp magnetic, izotrop, suprafaţa 
100cm2  

• Game de măsurare:                    320microT, 80mT 
• zgomot propriu:    60nT 
• eroarea :     max 4% 
• Gama de frecvenţe:    1 Hz ÷ 400kHz 
• benzi de frecvenţă selectabile  1Hz ÷ 400KHz, 10Hz ÷ 400kHz,  

30Hz ÷ 400kHz 
• valoare măsurată:    eficace, vârf 
 

Aparatul şi sonda să fie calibrate. 

Perioada de recalibrare recomandată: minimum 24 luni. 

 
Alimentarea:  

• Din acumulatori incorporaţi, preferabil format standard comun. 
• Timp de funcţionare din acumulatori: 12 ore 
• Adaptor pentru alimentare de la reteaua 220V/50Hz 

 
Condiţii fizice şi de mediu: 

• Greutate: max 1 kg aparat cu acumulatori si sondă. 
• Gama de temperatură de utilizare: -10 °C to +50 °C:  
• Umiditate: < 95 % (30° C) 

 
 
Conţinutul furniturii: 
Aparat de bază, sondă de măsurare, trepied neconductor electromagnetic, acumulatori, 

alimentator de retea 220V, servietă pentru păstrare şi transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUZE 
CONTRACTUALE  

OBLIGATORII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                
 
 

Contract de furnizare 
nr.______________data_______________ 

 
 

 



1. Părţile contractante 
 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. 
Oltenitei nr. 103, sector 4, cod 041303, telefon: 021 3073007, fax: 021 3149798, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF 
RO10881986, cont IBAN nr. RO32BTRL04301202882794xx, deschis la Banca 
Transilvania - Sucursala Unirii, capital social subscris şi vărsat la data de 31.12.2009 de 
148.102.006,78 lei, reprezentată prin Cristian NIŢU – Preşedinte-Director General, în 
calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
……... ................ ........................... denumire  operatorul economic  
...............................................  adresa sediu ………………… 
........................................................ telefon/fax .......................................... număr de 
înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  
cont..............................................................reprezentat prin .................................... 
denumirea conducătorului) funcţia..............................în calitate de furnizor, pe de altă 
parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul act  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 
contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le 
furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 
tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului 
prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate 
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a 
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 
g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele, 
respectiv Sediul Achizitorului, Bucureşti; 
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. 
 
4. Obiectul contractului   
 
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze urmatoarele 
produse.................................................. 

 
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract.  
 
5. Preţul contractului şi modalitatea de plată 
5.1 Preţul contractului este ferm, si nu poate fi modificat. 
52.Preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate, este de ……….lei, la care 
se adaugă ……… TVA. 
5.2 Plata se va efectua în lei, prin ordin de plată, în contul furnizorului sau în alt cont 
indicat expres de acesta, in maxim 60 de zile, in perioada cuprinsă între 24 şi 31 ale 
lunii ,conform art. 36 din OUG 34/2009, actualizata. 
5.3 Plata se va face după semnarea procesului verbal de recepţie a produselor, în baza 
facturii furnizorului.  
 
6. Intrarea în vigoare şi durata contractului 
 6.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi 
contractante si constituirea garantiei de buna executie conform prevederilor art. 11  la 
prezentul contract si este valabil pe o periodă de ............. luni. 
 
7. Documentele contractului 
7.1  - Documentele contractului sunt: 
            a) anexa nr.1 :caietul de sarcini 
            b)anexa nr.2: propunerea tehnică si financiara a furnizorului, 
 c)anexa nr.3: garanţia de bună execuţie a contractului, 
 
  
8.  Obligaţiile furnizorului 
8.1- Furnizorul se obliga sa livrere produsele/echipamentele sub conditia de livrare-
locul- convenit, respectiv Sediul Achizitorului, Bucureşti. 
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.  
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele şi să presteze serviciile în termenele  
precizate la articolele nr.14 şi 16 ale  prezentului contract.  
8.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, care 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. 

 
9.  Obligaţiile achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termen de 2 (două) zile 
lucrătoare de la primirea acestora la Sediul Achizitorului, Bucureşti. 
9.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul 
stabilit la articolul nr.5 al prezentului contract. 
9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea 
perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a 
beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a 
plăţii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea 
produselor în cel mai scurt timp posibil. 
 
10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, 0,1 % din valoarea produselor nelivrate/ neremediate/neinlocuite sau 
serviciilor neprestate sau prestate cu întârziere, pe zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor, penalităţi care nu vor depăşi valoarea produselor nelivrate/ 
neremediate/ neînlocuite.  
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 de zile de la 
expirarea perioadei convenite cf. Art. 9.3. atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca 
penalităţi, 0,1 % din valoarea facturii neachitate, pe zi de întărziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiei, penalităţi care nu vor depăşi valoarea neplătită. 
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de 
drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 

 
11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi. 
          (2) Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui sub formă de 
scrisoare de garanţie bancară, emisă în favoarea S.N. Radiocomunicaţii, în valoare de  
…………lei (5% din valoarea contractului). 
 (3) Garanţia de bună execuţie a contractului va fi valabilă pe toată durata 
contractului.  
11.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce 
furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie  
11.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu 
întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract.. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au 
fost respectate.  

 



11.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 10 zile 
de la data expirării valabilităţii acesteia.   
11.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  
 
12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa 
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică a 
furnizorului.  . 
12.2 - (1) Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei produselor se vor face la destinaţia 
finală a produselor, care este Sediul Achizitorului, Bucureşti 
          (2) In urma receptiei echipamentelor la Sediul Achizitorului, se va încheia, în 
termen de 2(două) zile lucrătoare de la livrarea produselor, un proces-verbal de 
receptie, semnat de persoane împuternicite ale ambelor părţi contractante, care va fi 
anexă la prezentul contract. 
          (3) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
12.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia ca în termen de 
10(zece) zile de la semnarea procesului-verbal de recepţie, fără a modifica preţul 
contractului:             
        a) de a înlocui produsele refuzate, sau 
        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă 
specificaţiilor lor tehnice.   
12.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu 
va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de 
furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării 
acestora la destinaţia finală. 
12.5 - Prevederile clauzelor 12.1-12.3. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
13. Ambalare şi marcare 
 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la 
temperaturi extreme, la soare şi la precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul 
transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la 
destinaţia finală. 
13.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor va fi 
în strictă concordanţă cu conţinutul pachetelor. 
13.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele 
necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea 
achizitorului. 
 
14.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele franco “Sediul achizitorului” a 
achizitorului, în termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a contractului.   
14.2 - La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris,  
achizitorului datele de expediere. 
14.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau 
total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat 
al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

 



14.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor privind recepţia produselor.  
 
15. Perioada de garanţie acordată produselor 
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare 
şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate 
produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, 
materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut 
în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi 
ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare. 
15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de .... luni, 
fiind declarată în propunerea tehnică.  
           (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după 
livrarea  acestora la destinaţia finală. 
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie care apare în conformitate cu această garanţie. 
15.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în termen de ..... zile de la data primirii notificării, 
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.  
15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi 
spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
 
 
16.Incetarea contractului 
Prezentul contract poate înceta prin: 
 - ajungerea la termen, 
 - prin acordul de voinţă al părţilor înainte de termen, 
 - denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor în conditiile stipulate în 
art. 10.4 al prezentului contract, 
 - reziliere de plin drept a contactului fără a mai fi necesară punerea în întârziere 
a părţii în culpă, intervenţia instanţei de judecată şi îndeplinirea oricăror formalităţi în 
situaţia în care oricare dintre părti nu îşi execută, îşi execută necorespunzător sau cu 
întârziere mai mare de 10 zile lucrătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 
In această situaţie contractul încetează în termen de 10 zile de la data primirii notificării 
de către partea care este în culpă,  
            - in conditiile expres prevazute in contract. 
 
17. Forţa majoră. 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - 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. 
17.4 - 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. 

 



17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai 
mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-
interese. 
 
 
18.Amendamente 
18.1.Părţile contractante pot conveni, pe durata îndeplinirii contractului, modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul în care apar situaţii neprevăzute care 
lezează interesele comerciale ale părţilor. 
 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - Achizitorul şi prestatorul 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. 
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenta de solutionare 
apartine instanţelor judecătoreşti in a caror raza teritoriala se afla sediul Achizitorului  
 
20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
21. Comunicări 
21.1 - (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. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail la adresele 
convenite cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
 
 

          Achizitor                      Furnizor 
    ............................             .............................. 
(semnătura autorizată)                 (semnătura autorizată) 

   LS      

 


