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 Fisa de date a achizitiei
 Formulare si modele
 Caietul de sarcini
 Clauze contractuale
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

3

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A.
Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4
Localitate: Bucuresti
Cod poştal: 041303 Ţara: Romania
Persoane de contact: Ligia MIHAIU
Telefon: 021 307 3029/021 307 3011
Gina TĂNĂSUICĂ
Fax: 021 307 3666
E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro
Program de lucru:
gina.tanasuica@radiocom.ro
Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):www:e-licitatie.ro.
Adresa autoritătii contractante: www.radiocom.ro

I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice
□ servicii publice centrale
centrale
□ apărare
inclusiv cele subordonate la nivel regional
□ ordine publică/siguranţă naţională
sau local
□ mediu
□ agenţii naţionale
□ economico-financiare
□ autorităţi locale
□ sănătate
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ instituţie europeană/organizaţie
□ protecţie socială
internaţională
□ cultură, religie şi actv. recreative
■ altele: Agent economic
□ 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: 04.01.2011 ora limită:16.00.
Adresa: Şos.Olteniţei nr.103, sector 4, cod postal 041303, Bucuresti, Romania.
Data limită de transmitere a răspunsului de clarificări: 05.01.2011.

I.c. CĂI DE ATAC
Eventualele contestaţii se pot depune la:
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.
Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate Bucuresti
Cod poştal: 030084
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021 310.46.41
Adresă internet: www.cnsc.ro
Fax: 021 310.46.42
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Ţara: Romania

Denumirea instanţei competente: Curtea de apel Bucuresti
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4
Localitate: Bucuresti
Cod poştal: 050091
Ţara:Romania
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:
- surse proprii

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

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: Contract de furnizare echipamente de potecţie şi lucru
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
□
Principala locaţie a lucrării

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

■
□
□
□

Categoria serviciului
2A
□
2B
□

Principalul loc de livrare:
- Bucureşti şi sediile
sucursalelor.

Principalul loc de prestare:

Cod CPV □□□□□□□□

Cod CPV: 18143000-3

Cod CPV: □□□□□□□□

II.1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: ■
Încheierea unui acord cadru: □
II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 3 luni.
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru:
Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Acordul cadru cu un singur operator
Nr. □□□
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat
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 □
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate
DA □
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Toate loturile □
NU ■

□

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1 Total cantităţi estimate: conform caietului de sarcini.
Scopul contractului: achiziţia de echipament individual de protecţie şi lucru pentru angajaţii
S.N. Radiocomunicaţii S.A., corespunzător locurilor de muncă şi condiţiilor specifice în
care îşi desfăşoară aceştia activitatea.
II.2.2) Opţiuni (dacă există)
Da □
NU ■
III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare
la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat

DA ■

NU □

DA ■

NU □

Contractul devine rezervat în situaţia în care operatorul economic declarat câştigător se
încadrează în categoria atelierelor protejate, conform Legii nr. 448/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Achizitorul impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor
ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se angajează să îndeplinească contractul în
contextul unor programe de angajare protejată, în cadrul cărora majoritatea angajaţilor
implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi, care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot
exercita o activitate profesională în condiţii normale.

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.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, 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.
- Manual operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică - ANRMAP 2009.
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
V.1 Situaţia personală a operatorului economic
Declaraţie privind neîncadrarea în 1) Cerinţă obligatorie: se va prezenta o
prevederile art.180 şi art.181 din O.U.G. declaraţie pe proprie răspundere conform cu
nr.34/2006
Formularul nr. 1, prezentat în sectiunea
„Formulare şi modele”.
Solicitat ■
Nesolicitat □
2) Cerinţă obligatorie: prezentare certificate
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constatatoare, în original sau copie
legalizată, privind îndeplinirea obligaţiilor de
plată a taxelor si impozitelor la bugetul
general consolidat (bugetul de stat si local),
emise cu cel mult 30 zile înainte de data
limită de depunere a ofertei sau echivalent
pentru operatorii economici străini.
Impozitele şi taxele, pentru care s-au
acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări,
compensări, etc.) de către organele
competente, nu se consideră obligaţii
exigibile de plată, în măsura în care s-au
respectat condiţiile impuse la acordarea
înlesnirilor.
Incadrarea într-una dintre situaţiile prevăzute la art.180 şi art.181 din O.U.G. nr. 34/2006
atrage excluderea ofertantului din procedură.
Declaraţie prin care operatorul economic Cerinţă obligatorie: se va prezenta o
certifică participarea la procedură în
declaraţie pe proprie răspundere conform cu
concordanţă cu regulile de concurenţă
Formularul nr.2, prezentat în sectiunea
„Formulare şi modele”.
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
1) Se solicită certificat constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului, în original sau
copie legalizată, emis cu cel mult 30 zile
înainte de data limită de depunere a ofertei,
din care rezultă existenţa în obiectul de
activitate şi autorizarea activităţilor specifice
pentru realizarea obiectului contractului care
va fi atribuit în urma prezentei proceduri.
2) Se solicită certificat de înregistrare la
Oficiul Registrului Comertului, în copie.
3) Autorizare pentru livrarea/comercializarea
produselor emisă de producător.
Persoane juridice /fizice străine
Se solicită documente care dovedesc o
formă de înregistrare ori atestare ori
apartenenţă din punct de vedere profesional,
în conformitate cu prevederile legale din tara
în care ofertantul este rezident.
V.3) Situaţia economico-financiară
Fişa de informaţii generale
Solicitat ■
Nesolicitat □

Se va prezenta Formularul nr. 3 - Informaţii
generale din sectiunea „Formulare si
modele” completat corespunzător.
V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică
Solicitat ■
Nesolicitat □

Se solicită lista principalelor contracte de
furnizare echipamente de protecţie în ultimii
3 ani (Formularul nr. 4).
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V.5.) Standarde de asigurare a calităţii
Solicitat ■
Nesolicitat □

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

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

VI.3) Garanţie de participare
Solicitat ■
Nesolicitat □

Se solicită prezentarea Certificatului pentru
Sistemul de management al calitatii, în
conformitate cu SR EN ISO 9001:2000 sau
echivalent.

Limba română.
Oferta, orice corespondenţă si documente
legate de procedura de atribuire, transmise între
ofertant si autoritatea contractantă, trebuie să fie
scrise în limba română.
Alte documente asociate ofertei (documentaţii
tehnice, prezentări comerciale, etc.) pot fi
prezentate si în limba engleză, dar operatorul
economic trebuie să prezinte la cererea
autoritatii contractante si traducerea în limba
română.
Documentele care dovedesc criteriile de
calificare de la Capitolul V, emise în altă limbă
decât limba româna, pot fi prezentate de
ofertant, cu condiţia ca acestea să fie însoţite
de traducerea autorizată a acestora în limba
română.
Perioada de valabilitate a ofertei va fi până în
data de 12.04.2011.
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta
valabilă pe toată perioada de valabilitate
menţionată anterior.
Se solicită garanţie de participare în sumă
de: 1600 lei.
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru
participare va fi egală cu perioada de valabilitate
a ofertei.
Forma de constituire a garanţiei de participare
este orice instrument de garantare, exprimat în
lei, emis în favoarea autorităţii contractante,
valabil până în data de 12.04.2011, conform cu
Formularul nr.5.
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
„Echipamente de protecţie”.
Suma, precizată mai sus, se va 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.
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Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat ■
Nesolicitat □

Se solicită completarea, dacă este cazul, a
Formularului nr. 6.

VI.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice

Se solicită ca informaţiile din propunerea
tehnică să permită identificarea cu uşurinţă a
corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime
din caietul de sarcini.
Se solicită prezentarea de mostre de produs,
la sediul autorităţii contractante, până la data
limită de depunere a ofertelor.
Mostrele trebuie să corespundă cerinţelor
tehnice din caietul de sarcini aferente fiecărui
produs care urmează a fi achiziţionat.
Mostrele vor fi returnate la finalizarea
contractului.
Se vor prezenta Formularul nr.7, respectiv:
„Formularul de ofertă” precum şi anexa acestui
formular, completate corespunzator.
Preţul contractului va fi exprimat în lei.
Cursul de referinţă leu/euro va fi cursul de
schimb comunicat de BNR, valabil în data de
10.01.2011.
Oferta se va prezenta în formă scrisă, în
original si una copie. In eventualitatea unei
discrepante între original si copie, va prevala
originalul.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisă cu
cerneală neradiabilă, semnată si ştampilată pe
fiecare pagină de reprezentantul autorizat să
angajeze ofertantul în procedura de atribuire a
contractului.
Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau
scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă
sunt vizate de către persoana/persoanele
autorizată/autorizate să semneze oferta.
Paginile conţinute în fiecare plic vor fi
numerotate şi fiecare plic trebuie să contină un
OPIS al documentelor, inclusiv cu numărul
paginii de referinţă.
Documentele de calificare, propunerea
tehnică, propunerea financiara, în original, se
vor prezenta fiecare în plicuri distincte, sigilate,
marcate corespunzator, care se vor introduce la
randul lor într-un plic separat care va fi sigilat, pe
care va fi marcat ORIGINAL.
Documentele de calificare, propunerea
tehnică, propunerea financiară, în copie, se vor
prezenta fiecare în plicuri distincte, marcate
corespunzator, care se vor introduce la rândul
lor într-un plic separat şi sigilat, pe care va fi
marcat COPIE.
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Cele
două
plicuri
sigilate,
marcate
ORIGINAL respectiv COPIE, vor fi introduse
într-un plic interior, care va avea înscrise numele
şi adresa ofertantului, pentru a putea fi returnate
acestuia nedeschise.
Plicul interior va fi introdus într-un plic exterior,
netransparent, sigilat si închis corespunzător, pe
care va fi înscris următorul text:
«S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A.,
Pentru procedura de achiziţie
„echipamente de protecţie”
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE
12.01.2011, ora 13.00»
Alături de plicul în care se află oferta, se vor
prezenta distinct următoarele documente:
1.Scrisoare de înaintare (Formularul nr.8);
2.Garanţia de participare, în original;
3.Declaraţie de încadrare în categoria IMM,
conform Legii 346/2004, în cazul în care
operatorul economic constituie garanţia de
participare în cuantum de 50% din suma
precizată în secţiunea VI .(Formularul nr.9).
4.Imputernicire prin care reprezentantul este
autorizat să angajeze operatorul economic în
procedura de atribuire.
VI.7) Data limită de depunere a
ofertelor

Termenul limită de depunere a ofertelor:
12.01.2011, ora 11.00.
Oferta se va depune la sediul SOCIETĂŢII
NAŢIONALE DE RADIOCOMUNICAŢII S.A, la
registratură, la adresa din Bucuresti, Şos.
Olteniţei, nr.103, cod 041303, sector 4.
Telefon: 021 307.30.01; fax: 021 314.97.98.

VI.8) Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

Retragerea sau modificarea ofertei este
permisă numai înainte de data limită de
depunere a ofertelor.
Modificarea sau retragerea de ofertei se
realizează prin solicitare scrisă în acest sens,
depusă până la data limită stabilită pentru
depunere.
Pentru a fi considerate parte a ofertei,
modificările trebuie prezentate într-un
plic
distinct, marcat obligatoriu cu inscripţia
"MODIFICĂRI”.
Operatorul economic are obligaţia de a
depune oferta la adresa şi până la data limită
pentru depunere, stabilite în anunţul de
participare.
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Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa
majoră, cad în sarcina operatorului economic.
Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii
contractante decât cea stabilită în documentaţia
de atribuire sau după expirarea datei limită
pentru depunere, se returnează nedeschisă.
VI.9) Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor se va face la sediul
autoritatii contractante, menţionat la secţiunea
VI.7), sala Amfiteatru (demisol), în data de:
12.01.2011, ora 13.00, ora locală.
La deschiderea ofertelor sunt autorizaţi să
participe reprezentanţii operatorilor economici.
Acestia vor prezenta împuternicirea, semnată
de reprezentantul legal al operatorului
economic, prin care sunt autorizati să participe
la şedinţa de deschidere, precum şi un
document de identitate.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut
VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

■
□

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1 Ajustarea preţului contractului
DA □
NU ■
VIII.2. Garanţia de bună execuţie a
Garantia de buna executie a contractului este 5%
contractului
din valoarea contractului, fără TVA.
DA ■
NU □
Se constituie sub formă de instrument de
garantare, care devine anexă la contract,
completat conform Formularului 10.
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FORMULARE
SI
MODELE
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Formularul nr. 1
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la
art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al .............
(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
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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Formular nr. 2

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independent
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................................., reprezentant/reprezentanţi legali
al/ai ...................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie
publică organizată de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., 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,
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data

14

Formularul nr. 3
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. 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:.....................

6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
9. Principala piaţă a afacerilor :
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri anuală
(la 31 dec.)

Cifra de afaceri anuală
(la 31 dec.)

lei

echivalent euro

1..............
2.............
3..............
Media anuală :

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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Formularul nr.4
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 aplicabile 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.
Operator economic,
..................................
semnătură autorizată)

16

Nr.
crt.

Obiect
contract

CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/
clientului
Adresa

1

2

3

Calitatea
Preţul total
furnizorului*)
al
contractului

4

5

Procent
îndeplinit
de furnizor
(%)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

6

8

1

2

.....

Operator economic,
......................
(semnatură autorizată)
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
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Formularul nr. 5
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI
______________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Către,
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA
Şos. Olteniţei, nr.103, cod 041303, sector 4, Bucureşti
Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente de
protecţie, cod CPV: 18143000-3, noi ________ (denumirea bancii), avand sediul
înregistrat la _______ (adresa bancii, societatii de asigurări), ne obligăm faţă de
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. să plătim suma de
___________ (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă
obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei
uneia sau mai multora dintre situaţiile urmatoare:
a) ofertantul __________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de
valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ____________ (denumirea/numele)
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________ (denumirea/numele) a
refuzat să semneze contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de _______________

Parafată de Banca /Societatea de asigurări____ (semnatura autorizata) in ziua __ luna _
anul___.
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Formularul nr. 6
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

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

Nr
crt

Denumire /nume
subcontractant

Datele de
recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare

Operator economic
(semnătură autorizată)
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Partea/părţile din
contract ce
urmează a fi
subcontractate

Formularul nr. 7
..............................................
(denumirea/numele ofertant)

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 ............................................................. (denumirea produselor)
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)
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.............................................
(denumirea/numele ofertant)

Anexă la Formularul de ofertă

Nr.
crt

0

Denumirea
produsului

1

Cantitatea
(U.M.)

2

Preţul
Unitar

Preţul
total

TVA

Lei

Euro

Lei
(col 2xcol 3)

Euro
(col 2xcol 3)

Lei

3

4

5

6

7

1
2
....
TOTAL

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul nr. 8

OPERATOR ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA
Şos. Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti
Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98

Ca urmare a anunţului de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea
contractului _________________(denumirea contractului),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului
economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin
documentaţia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un
număr de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
c) mostre, schiţe după caz.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________

Cu stimă,

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )
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Formularul nr.9

DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
............................................................................
Adresa sediului social
............................................................................
Cod unic de înregistrare
............................................................................
Numele şi funcţia
............................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
- Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără
anexa nr. 2.
- Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
- Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii
..........................................................................
Exerciţiul financiar de referinţă‚
...........................................................................´
Numărul mediu anual de
Cifra de afaceri anuală netă
Active totale
salariaţi
(mii lei/mii €)
(mii lei/mii €)
...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul
financiar anterior, datele financiare au
înregistrat modificări care determină încadrarea
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv
microîntreprindere, întreprindere mică,
mijlocie sau mare).

Nu
Da (în acest caz se
va completa şi se va
ataşa o declaraţie
referitoare la exerciţiul
financiar anterior)

Semnătura ..........................................................
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte
întreprinderea)
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
Data întocmirii ......................
Semnătura ............................
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Formular nr.10
Banca/Societatea de asigurări
________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

Către,
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA
Şos. Olteniţei, nr.103, 041303, sector 4, Bucureşti
Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98

Cu privire la contractul nr...........de achizitie publică de furnizare de echipamente
de protecţie, prin cerere de oferte - încheiat între _______________, în calitate de
contractant, si SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA cu sediul în
Şos.Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucuresti, în calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta
să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _______, reprezentand
5% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere
însoţită de o declaraţie cu privire la neindeplinirea obligaţiilor care revin contractantului,
astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate
suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este irevocabilă şi valabilă până la data de ____________.
In cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de
valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului bancii/societăţii de asigurări, se va obtine acordul nostru prealabil; în caz
contrar, prezenta scrisoare de garantie îşi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca/Societatea de asigurări______ in ziua ________luna ________anul
_____.
(semnatura autorizata)
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CAIETUL DE SARCINI
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CAIET DE SARCINI
Echipament individual de protecţie şi lucru
Nr
crt
1

2

3

4

5

6

Denumire produs

Caracteristici

Cantitate

Combinezon vatuit

Culoarea: Bleumarin
Protecţie: Să asigure o izolaţie termică în condiţii de
- 200 C
Căptuşala interioară şi a buzunarelor din material
rezistent – microfibră
Dotări:
- capişon căptuşit detaşabil;
- guler înalt cu închidere din fermoarul frontal şi clapeta
cu cu sky;
- buzunare la piept duble (unul dintre ele aplicat în
exterior) deoparte şi alta a fermoarului;
- fermoare laterale pe picior pentru îmbrăcarea –
dezbrăcarea combinezonului fără descălţare;
- buzunare pe mâneci
- la partea de pantalon, buzunare clasice cu fermoar
Costum vatuit
Hanorac din fâş impermeabil, greutate 165-175gr/mp,
impermeabil
lungime ¾, interior cu vată sintetică de 250gr./mp, cu
(geaca+pantalon cu căptuşeală sintetică, închidere în faţă cu fermoar
pieptar)
acoperit de fantă cu capse, glugă detaşabilă prin
fermoar, iar în guler gluga subţire nedetaşabilă,
închisă cu fermoar.
Pantaloni cu pieptar din fâş impermiabil, greutate
165-175gr/mp, în interior cu vată sintetică de
150gr/mp, cu căptuşeală sintetică închidere în faţă cu
fermoar.
Culoare: Bleumarin
Hanorac (geaca)
Hanorac (geaca) din fâş impermeabil, greutate 165vatuit cu gluga
175gr/mp, lungime ¾, interior cu vată sintetică de
250gr./mp, cu căptuşeală sintetică, închidere în faţă
cu fermoar acoperit de fantă cu capse, glugă
detaşabilă prin fermoar, iar în guler gluga subţire
nedetaşabilă, închisă cu fermoar.
Culoare: Bleumarin
Combinezon doc
Culoare: bleumarin
Material: doc samforizat (BBC 100%)
Buzunare la piept si mijloc
Halat doc
Culoare: bleumarin
Material: doc samforizat (BBC 100%)
Buzunare la piept si mijloc.
Salopeta cu
Culoare: bleumarin
pieptar(doc)
Material: doc samforizat (BBC 100%)
Pantalonul cu bretele si cu buzunare aplicate pe
salopeta si pe pantalon;
Pantalonul sa fie cu slit si prevazut cu elastic la mijloc
Rezistent la sfasiere, uzura.
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7 buc

121 buc

70 buc

72 buc

20 buc

295 buc

7

Costum bucatar

8

Manusi lacatus

9

Manusi sudura

10

12

Manusi
electroizolante JT
Cizme
electroizolante JT
Manusi imblanite

13

Boneta bucatar

14

Sort bucatar

15

Casca protectie cu
asigurare

16

Ochelari protectie
la vant

17

Ochelari protectie
atelier mecanic

18

Bocanci caramb
inalt, antiderapant
(pentru munte)

19

Bocanci din piele
cu caramb obisnuit

11

- din doc samforizat de culoare alba;
- pantaloon alb cu elastic in talie;
- bluza alba cu buzunare, inchidere cu nasturi sau
capse
- boneta alba;
- sort mare petrecut, cu pieptar si cordoane de
prindere la spate si dupa gat.
Piele spalt bovina
Protectie impotriva taierii sau inteparii la maini.
Din piele de bovina intoarsa si granulata, cu 5 degete si cu
degetul mare ranforsat ;
Protectie impotriva suprasolicitarii termice.
Tensiune de utilizre (KV): max 1,0
Tensiunea de proba (KV): 5,0
Tensiunea de lucru 1000 v
Captusite cu tricot din fibre sintetice.
- manusi de protectie imblanite;
- piele de bovina, monocolora;
- captusite cu blana sintetica.
- din doc samforizat;
- Culoare: alba
- din doc samforizat;
- sort mare petrecut, cu pieptar si cordoane de
prindere la spate si la ceafa;
- culoare alba.
- din material plastic cu 6 puncte de fixare,
banda anti-transpiratie la interior (piele sintetica);
- sa asigure protectia capului impotriva socurilor
produse prin caderea unor obiecte; protecţie sporită
pentru ceafă;
- sloturi laterale pentru atasarea diverselor accesorii orificii laterale de aerisire
Rezistenta la temperaturi intre -20...+50°C
- lentile din policarbonat, rezistenta mare;
-asigura protectia la vant, praf, insecte etc.
- lentile cu protectoare laterale;
- tratament împotriva zgârierilor;
- tratament anti-aburire
-sa poata fi folositi atat ziua cat si noaptea.
- ramă din plastic moale;
- lentilă: policarbonat transparent;
- ventilaţie directă;
- protecţia împotriva corpurilor abrasive şi a prafului.
Bocanci din piele box-bovina, grosime piele minim
2mm, culoare neagră,
carâmb înalt, căptuşit cu cambrel;
Talpa matriţată, antiderapantă, lipită şi cusută prin
branţ;
Rezistenta mecanica mare
Bocanci din piele box-bovina, culoare neagră,
rezistenţa mecanică mare, căptuşit cu cambrel.
Talpa matriţată, antiderapantă, lipită si cusută prin
branţ.
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6 buc

182
perechi
5
perechi
70
perechi
97
perechi
23
perechi
14 buc
2 buc

26 buc

28
perechi

12
perechi

179
perechi

85
perechi

20

Cordelina de
legatura (mijloc de
legatura)

21

Masca sudura

22

Ochelari de
protectie pentru
polizor

23

Centura de
siguranta cu ham
(3 puncte)

24

Trusa sanitara de
prim ajutor
Trusa auto de prim
ajutor

25

26

Cizme apa noroi

27
28

Palmare
Salopeta antiacid

29

Pelerina lunga,
impermeabila

30

Pelerina scurta,
impermeabila

31

Sort sudura

-franghia din poliamida cu diametrul 12 mm;
-lungime: max 2 m;
-reglare prin catarama;
-prevazuta cu 2 carabiniere cu filet;
-rezistenta de rupere>15 KN.
- masca de protectie la sudare, cu element de
sustinere manuala;
- support pentru filtrare de sticla si geam transparent
de sticla cu dimensiunile 90x110x2 mm.
- rama din plastic moale;
- lentila: policarbonat transparent;
- ventilatie directa;
-protectia impotriva corpurilor abrasive si a prafului.
- centura in 3 puncte de prindere;
- marime universala; chingi si bretele reglabile.
- dublura lombara;
- catarame metalice;
- 1 inel “D” dorsal de ancorare si 2 inele “D” lombare
de pozitionare.
Trusa sanitara fixa, conf. OMSF 427/2002.
Dotari: conform cerintelor legale

Pentru protectia piciorului impotriva agresiunilor
mecanice superficiale (abraziune, agatare) a
alunecarii, impotriva umiditatii excessive si a
intemperiilor.
- din piele
-compusa din geaca si pantaloni;
-inchidere cu nasturi si snur;
-asigura protectia impotriva acidului sulfuric.
- Gluga cu snur de strangere;
- Inchidere frontala cu capse si fanta de acoperire;
- 2 buzunare mari aplicate;
- Imbinari termosudate - orificii de aerisire sub brat;
- Grosime: 0,32 mm;
- Lungime: 120-130 cm;
- cu maneci;
- Material: PVC laminata in 3 straturi
- impermeabila cu gluga;
- material: PVC;
-laminata in 3 straturi;
- grosime: 0,32 mm;
-lungime: 90 – 100 cm;
- inchidere frontala cu capse si fanta de acoperire.
- din spalt bovina
- protectie impotriva suprasolicitarii termice a
organismului, arsuri termice precum si a agresiunilor
mecanice superficiale (abraziune, taiere, agatare,
perforare) la operatii de sudare si activitati conexe.
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9 buc

4 buc

3 buc

7 buc

13 buc
10 truse
plus 40
kituri trusa
auto
50 perechi
40 perechi
5 buc

51 buc

200 buc

3 buc.

Livrarea va fi făcută la următoarele adrese:
Nr.
Locatia
crt.
1
Direcţia
Radiocomunicaţii
Bucuresti.
Adresa: Bucuresti,
str. Carpati, nr.100,
sector 1
Persoana de contact:
Dinu IVANCIU,
tel 0720767279

2

3

4

Denumire produs

Hanorac vatuit cu gluga
Salopeta cu pieptar (doc)
Cizme electroizolante JT
Boneta bucatar
Bocanci caramb inalt, antiderapant (pentru
munte)
Bocanci din piele cu caramb obisnuit
Trusa sanitara de prim ajutor
Trusa auto de prim ajutor
Pelerina lunga, impermeabila
Pelerina scurta, impermeabila
Direcţia
Salopeta cu pieptar (doc)
Radiocomunicaţii Cluj Manusi lacatus
Adresa: Cluj,
Manusi electroizolante JT
str. Fagului nr.2,
Cizme electroizolante JT
cod 400483, jud Cluj
Casca protectie cu asigurare
Persoana de contact:
Ochelari protectie atelier mecanic
Olimpiu POP,
Cordelina de legatura (mijloc de legatura)
tel 0720767423
Centura de siguranta cu ham (3 puncte)
Trusa sanitara de prim ajutor
Kit trusa auto de prim ajutor
Cizme apa noroi
Palmale
Direcţia
Costum vatuit impermeabil (geaca+pantalon
Radiocomunicaţii Iasi cu pieptar)
Adresa: Iasi,
Combinezon doc
str. George Enescu,
Halat doc
nr. 7, cod 700079,
Costum bucatar
jud Iasi
Manusi lacatus
Persoana de contact:
Manusi sudura
Florin TANASA,
Manusi electroizolante JT
tel 0720767643
Cizme electroizolante JT
Boneta bucatar
Casca protectie cu asigurare
Ochelari protectie la vant
Ochelari protectie atelier mecanic
Bocanci caramb inalt, antiderapant (pentru
munte)
Masca sudura
Sort sudura
Direcţia
Combinezon vatuit
Radiocomunicaţii
Costum vatuit impermeabil (geaca+pantalon
Timisoara
cu pieptar)
Adresa: Timisoara,
Hanorac (geaca) vatuit cu gluga
str. Aristide Demetriade Combinezon doc
nr. 1, cod 300088,
Halat doc
jud. Timis
Salopeta cu pieptar(doc)
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Cantitate
43 buc
200 buc
35 perechi
6 buc
24 perechi
85 perechi
5 buc
10 buc
48 buc
200 buc
50 buc
60 perechi
50 perechi
50 perechi
12 buc
2 perechi
4 buc
4 buc
5 buc
40 kituri
50 perechi
40 perechi
95 buc
57 buc
12 buc
6 buc
72 perechi
3 perechi
15 perechi
12 perechi
6 buc
14 buc
28 perechi
10 perechi
95 perechi
3 buc
3 buc
7 buc
26 buc
24 buc
15 buc
5 buc
45 buc

Persoana de contact:
Velemir STAN,
tel. 0720767811

5

Sediul Central
Adresa: Bucuresti,
Soseaua Oltenitei,
nr.103, sector 4,
cod. 041303
Persoana de contact:
Marian ARMEANCA,
tel. 0720767127

Manusi lacatus
Manusi sudura
Manusi electroizolante JT
Manusi imblanite
Boneta bucatar
Sort bucatar
Bocanci caramb inalt, antiderapant (pentru
munte
Cordelina de legatura (mijloc de legatura)
Masca sudura
Ochelari de protectie pentru polizor
Centura de siguranta cu ham (3 puncte)
Salopeta antiacid
Hanorac (geaca) vatuit cu gluga
Halat doc
Trusa sanitara de prim ajutor
Pelerina lunga, impermeabila

50 perechi
2 perechi
5 perechi
23 perechi
2 buc
2 buc
60 perechi
5 buc
1 buc
3 buc
3 buc
5 buc
3 buc
3 buc
3 buc
3 buc

Produsele trebuie să fie însoţite de Certificate de calitate ale produselor, emise
de producător sau de oricare alte organisme acreditate sau orice probe/dovezi care
confirmă că produsul este în conformitate cu caietul de sarcini.
Garanţia produselor trebuie să fie de minimum 12 luni de la recepţie.
Se solicită prezentarea de mostre pentru următoarele produse:
- combinezon vătuit;
- costum vătuit;
- bocanci carâmb înalt, antiderapant;
- bocanci din piele cu carâmb obişnuit.
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CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. ……......... din………….
1.Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul
contract de furnizare de produse,
între
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, având funcţia de Preşedinte-Director
General, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……... ................ ........................... ……………. denumire operator economic, adresa
sediu……………....................................................................telefon/fax
.................................. numar de inmatriculare .....................................
cod fiscal
............................................
cont (trezorerie, banca) ...................................................
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 –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le
furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin
contract;
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 şi 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 interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu
se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
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 dacă nu
se specifică în mod diferit.
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze echipamente de protecţie în cantitatea şi
sortimentele prevăzute în anexa nr.1 la prezentul contract, în termen de 15 zile de la
semnarea contractului şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru produsele
livrate.
4.3. - Preţul convenit pentru produsele livrate, plătibil furnizorului de către achizitor, este
de ........... lei, la care se adaugă T.V.A. ................ lei.
5. Durata şi intrarea în vigoarea a contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de 3 luni de la semnarea contractului de ambele
părţi contracte.
5.2 – Contractul intră în vigoare după constituirea garanţiei de bună execuţie conform
prevederilor art.11.
6. Modalitatea de plată
6.1 - Plata se va face cu ordin de plată în termen de 60 zile de la data primirii facturii, în
perioada cuprinsă între 24 şi 31 a lunii, conform art.36 din OUG 34/2009, cu privire la
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
6.2 - Plata se consideră a fi efectuată în momentul debitării contului achizitorului.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
1) lista de preţuri şi cantităţi ale echipamentelor de protecţie;
2) caietul de sarcini;
3) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
4) garanţia de bună execuţie.
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8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract..
8.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioada prevăzută la art.13 din
prezentul contract.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract.
9.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul precizat la art.12.3 din
contract.
9.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul şi
condiţiile precizate la art. 6 al prezentului contract.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul
contract sau le îndeplineşte cu întârziere, achizitorul are dreptul de a percepe penalităţi în
sumă de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea produselor nelivrate sau neînlocuite până
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, penalităţi care nu vor depăşi valoarea produselor
nelivrate/ neînlocuite.
10.2 - În cazul în care achizitorul nu efectuează plata în termenul prevăzut la art.6.1,
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 0,1% din plata neefectuată pentru
fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor de plată, penalităţi care
nu vor depăşi valoarea facturii neplătite.
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de
drept şi de a pretinde plata de daune-interese.
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în
termen de 3(trei) zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi
contractante.
(2) Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui sub formă de scrisoare
de garanţie, emisă în favoarea S.N. Radiocomunicaţii, în valoare de ………lei, respectiv
5% din valoarea contractului, fără TVA.
(3) Garanţia de bună execuţie a contractului va fi valabilă pe toată durata
contractului.
11.2 – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 3 zile
lucrătoare de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
11.4- 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 lui cu specificaţiile din propunerea tehnică.
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12.2 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi calitative se vor face la
destinaţia finală a produselor, (specificată în caietul de sarcini).
12.3 – Recepţia produselor se va face conform fişelor tehnice şi a mostrelor depuse
pentru avizarea tehnică în cel mult 2(două) zile lucrătoare.
12.4 – Recepţia calitativă se va face prin compararea produselor livrate cu mostrele
depuse şi reţinute în custodie de către achizitor.
12.5 - In urma recepţiei produselor, la sediul achizitorului, se va încheia un proces-verbal
de recepţie, semnat de ambele părţi contractante.
12.6 – (1)In cazul în care la recepţia produselor se constată neconcordanţe/neconformităţi
privind cantitatea/calitatea produselor livrate, se va consemna în procesul-verbal, iar
produsele neconforme se vor introduce în custodia achizitorului.
(2)Orice neconcordanţă sau neconformitate constatată la recepţie va fi remediată
de furnizor în maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării procesului –verbal de
recepţie, fără costuri suplimentare din partea achizitorului.
12.7 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va
fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu
sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la
destinaţia finală.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor,
în termen de 15 zile de la semnarea contractului, respectând:
a) cantitatile contractate,
b) termenul comercial: franco sediu achizitor.
13.2 - La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a transmite achizitorului şi
următoarele documente:
- avizul de expediţie/factura fiscală;
- declaratie de conformitate;
- certificat de examinare însoţit de copia raportului de încercare;
- certificat de garanţie;
- fişe tehnică a produsului;
- instrucţiuni de utilizare.
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că 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.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care produsele au fost
recepţionate de către achizitor.
14. Asigurări şi transport
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport şi livrare la
destinaţia finală.
14.2.- Transportul va fi asigurat şi suportat de către furnizor, până la destinaţia finală
indicată de achizitor.
14.3.- Transportul va fi realizat astfel încât să asigure integritatea produselor în timpul
transportului şi manipularii .
15. Ambalare şi marcare
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a respecta prevederile legale de ambalare şi etichetare a
produselor, pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea din timpul
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transportului şi expunerii la temperaturi extreme şi la precipitaţiile care ar putea să apară
în timpul transportului, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
15.2 - Marcarea se va executa conform normelor europene şi standardului de produs.
Marcarea se va face lizibil şi durabil, astfel încât să se asigure identificarea fără dubii şi
exploatarea în condiţii de securitate.
15.3 – Produsele se vor ambala pe game de produse, în ambalaje corespunzătoare,
astfel încât să asigure păstrarea stării iniţiale, la manevrare, transport şi depozitare.
Ambalajele vor fi marcate conform normelor CE, prezentând cel puţin următoarele
informaţii:
- numele, adresa şi marca producătorului;
- denumirea comercială a produsului;
- tipul produsului (tip, dimensiune);
- cantitatea (numărul de bucăţi);
- materialul;
- numărul lotului / data fabricaţiei;
- termenul de valabilitate;
- seria de fabricaţie;
- alte marcaje.
Ambalajele colective vor avea specificat numărul de produse conţinute.
15.4 – Echipamentul individual de protectie va avea obligatoriu inscripţionat pe fiecare
produs mărimea, respectând Standardele Române armonizate(SR EN).
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele
furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau
manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona
la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.
16.2 - Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de minimum 12 luni
de la data recepţiei.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie care apare în conformitate cu această garanţie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia
defecţiunea sau de a înlocui produsul în maximum 5 zile lucrătoare, fără costuri
suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le
înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la
data înlocuirii produsului.
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe
cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

17. Incetarea contractului
17.1 - Prezentul contract încetează în una din următoarele situaţii:
a) împlinirea duratei contractuale
b) înainte de termen prin acordul părţilor;
c) prin denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor, în cel mult 30 de zile de
la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi
care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea
contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
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e) prin reziliere de plin drept a contractului fără a mai fi necesară intervenţia
instantelor judecătoresti sau punerea în întârziere a părţii în culpă, în situatia în care
oricare din părţile contractante nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau le îndeplineşte în mod
necorespunzător ori cu întârziere. Contractul va fi reziliat în termen de 15 zile de la
transmiterea notificării de reziliere a contractului de către partea care nu este în culpă
18. Subcontractanţi
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care
îşi îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada prevăzută
la art.13 din prezentul contract.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare,
atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadei
de furnizare asumate se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi furnizorului.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul de forţă majoră.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
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21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenţa de soluţionare
revine instanţelor judecătoreşti în a căror rază teritorială îşi află sediul achizitorul.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris, la adresele precizate în art.1 al prezentului contract.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Achizitor,
(semnătură autorizată)

Furnizor,
(semnătură autorizată)

LS

LS
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