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Nr.________________

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
de echipamente de birotică în cadrul proiectului
“Centre multifuncţionale de informare şi consiliere profesională”
POSDRU/102/5.1/G/78180
Procedura competitivă
Conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010, Anexa 1

Achizitor:
Titlul proiectului POSDRU :
ID proiect POSDRU:
Linia de finanţare:
Calitatea achizitorului în cadrul
proiectului:
Cod CPV:

Centrul European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor,
Craiova, Dolj
“Centre multifuncţionale de informare şi consiliere
profesională”
78180
POSDRU/102/5.1/G/78180
Beneficiar
CPV 30232110-8 (imprimante laser), CPV 30213000-5
(computere personale), CPV 30213100-6 (computere
portabile - laptop), CPV 38652120-7 (videoproiectoare), CPV
30121410-0 (telefoane cu fax), CPV 32413100-2 (rutere de
retea).

1.INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: Centrul European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor, Craiova, Dolj
Adresa: cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, municipiul Craiova, judeţul Dolj
Localitate: Craiova, judeţul Dolj
Cod poştal:200280
Ţara: România
Persoane de contact: Tanase Constantin

Telefon:0721/016111

E-mail:cepir@yahoo.com
Fax: 0351/434860
Adresa de internet : www.centruleuropean.ro
1.2.
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 08.06.2011, orele 14,00
b) Adresa unde se primesc ofertele: cartier Rovine, str. Luceafarului, bl.21-21, sc.1,
ap.3, municipiul Craiova, judeţul Dolj, România
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea
fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achizitie:
Achiziţie echipamente birotică în cadrul proiectului “Centre multifuncţionale de informare şi
consiliere profesională” în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr.5 Promovarea măsurilor active de ocupare,
Domeniul Major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.
2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate
Achiziţie echipamente birotică, în cadrul proiectului “Centre multifuncţionale de informare şi
consiliere profesională” în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare,
Domeniul Major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare,
cu respectarea specificaţiilor tehnice prevăzute la pct. 5 Descrierea obiectului contractului
(specificaţii tehnice)
2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări

(b) Produse 
(c) Servicii

Execuţie

Proiectare şi execuţie 
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de achizitor 
Principala locaţie a lucrării
__________________

Cumpărare 
Leasing

Închiriere

Cumpărare în rate 

Categoria serviciului:

2A
2B


Principalul loc de prestare
Principalul loc de livrare:
_____________________
orasul Strehaia, comuna
Simian,comuna Vanju
Mare, judeţul Mehedinţi
2.1.4. Durata contractului de achiziţie publică
Pe toata durata de implementare a proiectului “Centre multifuncţionale de informare şi
consiliere profesională” în cadrul POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr.5, Domeniul Major
de intervenţie 5.1 , respectiv 01.11.2010-31.10.2012.
Termen de livrare: 5 zile de la primirea comenzilor, conform contractului.
2.1.5. Divizarea pe loturi
Nu.
2.1.6. Ofertele alternative
Nu sunt acceptate oferte alternative.
3. INFORMATII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare
Limba română
a ofertei
4.2. Moneda în care este Lei
exprimat preţul
contractului
4.3. Perioada minimă de
Până la:
valabilitate a ofertei
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile de la termenul
limită de depunere a ofertelor.
4.4. Modul de prezentare Propunerea tehnică se va prezenta detaliat şi complet în corelaţie
a ofertei (tehnic şi
cu Specificaţiile tehnice, punctul 5 din prezenta documentaţie.
financiar)
Propunerea financiară se elaborează prin completarea formularului
de oferta financiară cuprins în Anexa nr. 2 la prezenta
documentaţie de atribuire.
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Documente de calificare:
- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă instanţa competentă, din care să reiesă
că obiectul de activitate al firmei corespunde obiectului
prezentului contract de achiziţie - valabil.
- Certificatul de înregistrare fiscală (CUI). – copie
- Împuternicire din partea reprezentatului legal, dacă este cazul
- Declaraţie privind eligibilitatea cf. art. 180 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
- Autorizare livrare produse de la producător sau importator
- Declaraţie privind lista principalelor livrări de produse în ultimii
3 ani
- Asigurarea calităţii produselor. Se solicită prezentarea unor
certificate emise de organisme independente prin care se
atestă că operatorul economic respectă standardele de
asigurare a calităţii.

4.5. Posibilitatea
retragerii sau modificarii
ofertei

4.6. Informatii
referitoare la termenele
pentru livrarea
bunurilor/prestarea
serviciilor/executia

Toate produsele se achiziţionează cu plata în lei.
Valoarea maximă estimată a contractului de furnizare este 36600
RON, fără TVA.
Termenele de plată: conform prevederilor contractului.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta într-un exemplar original.
Oferta va fi numerotată şi semnată pe fiecare pagină de
reprezentantul/reprezentanţii
legal/legali
sau
de
reprezentantul/reprezentanţii
împuternicit/împuterniciţi
să
angajeze ofertantul în contract (în acest caz se va prezenta o
împuternicire).
Oferta, cuprinzând propunerea tehnică şi propunerea financiară,
va fi introdusă într-un plic sigilat şi ştampilat.
Plicul va fi închis corespunzător şi netransparent. Se va marca cu
adresa achizitorului - cartier Rovine, str.Luceafarului, bl.21-21, sc.1,
ap.3, loc.Craiova, judeţul Dolj,Romania şi cu inscripţia "Oferta
pentru achiziţie echipamente birotică în cadrul proiectului “Centre
multifunctionale de informare si consiliere profesională” A NU SE
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 08.06.2011, ORA 16,00"
Oferta va fi însotită de o scrisoare de înaintare.
Eventualele solicitări de clarificări pot fi trimise prin email sau prin
fax; raspunsul la solicitarile de clarificari nu va depasi 3 zile
calendaristice de la primirea unei asemenea solicitari din partea
operatorilor economici interesaţi.
Nu sunt acceptate oferte alternative.
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta,
numai înainte de data limită stabilită pentru depunere.
Modificarea sau retragerea 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 cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în
mod obligatoriu, şi inscripţia “MODIFICĂRI”.
Furnizarea produselor se va realiza în termenele prevăzute în
contractul de furnizare.
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lucrării
4.7. Modalitati de
contestare a deciziei
achizitiorului de atribuire
a contractului de
achizitie si de solutionare
a contestatiei

4.8. Clauzele
contractuale obligatorii,
inclusiv conditiile de
actualizare/modificare a
pretului contractului de
achizitie.

Eventualele contestaţii se depun la sediul achizitorului.
Persoana care se considera vătămată cu privire la un act al
achizitorului aferent prezentei proceduri de atribuire, poate sesiza
achizitorul în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului
pretins ori a interesului legitim, în termen de 5 zile începând cu
ziua următoare luării la cunoştinţă despre un act al achizitorului
considerat nelegal.
Contestaţia trebuie formulată în scris şi trebuie să precizeze:
a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru
persoanele juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de
înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi
persoanele care le reprezintă şi în ce calitate;
b) denumirea şi sediul achizitorului;
c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi
procedura de atribuire aplicată;
d) obiectul contestaţiei;
e) motivarea în fapt şi în drept a cererii;
f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în
care este posibil;
g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice.
Achizitorul
va
soluţiona
contestaţiile
înaintate
pe
cale
administrativă. În acest sens, contestaţiile se transmit/depun la:
sediul achizitorului cart. Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc. 1,
ap. 3, Mun. Craiova, Jud. Dolj sau prin fax la nr. 0351/434860.
De îndată ce primeşte o contestaţie, achizitorul are obligaţia să
înştiinţeze despre aceasta şi despre decizia sa motivată de a
suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie pe toţi participanţii încă implicaţi în respectiva procedură,
anexând totodată o copie a contestaţiei/notificării primite.
Achizitorul are obligaţia de a comunica tuturor participanţilor încă
implicaţi în procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie
toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaţia în
cauză, în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea/primirea
lor.
Pentru fiecare contestaţie, achizitorul are obligaţia de a formula o
rezoluţie motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului,
celorlalţi participanţi încă implicaţi în procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică, într-o perioadă de cel mult 5 zile
lucrătoare de la data înaintării contestaţiei.
În soluţionarea contestaţiilor, achizitorul poate decide măsuri
corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele
asemenea, ale actelor şi deciziilor nelegale sau activităţilor în
legătură cu acestea.
În cazul în care operatorul economic nu este mulţumit de
rezultatul soluţionării contestaţiei, poate să depună contestaţia la
instantele competente.
Conform modelului de contract atasat, parte integranta din
documentatia de atribuire.
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5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI
Anexa nr.1 la documentatia de atribuire - specificatii tehnice
Centrul European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor are calitatea de beneficiar al
proiectului “Centre multifunctionale de informare si consiliere profesională” finanţat prin
Fondul Social European în România, în baza Contractului de finanţare POSDRU/102/5.1/G/78180,
număr de înregistrare OIRPOSDRU 5085/28.10.2010.
Obiectul achiziţiei: În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor proiectului, se doreşte
achiziţionarea de echipamente de birotică, astfel:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumire
Imprimante laser multifunctionale (Imprimante
multifunctionale A4 cu scanner, copiator, fax)
Computere personale
Computere portabile (laptop)
Videoproiectoare
Telefoane cu fax
Rutere de retea wireless

Cantitate
3 buc.
3
2
3
3
3

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

Produsele vor fi livrate la locaţiile proiectului din judetul Mehedinti :
oraşul Strehaia, str. Unirii, nr. 14A,
comuna Simian, sala de camin a Primariei Simian
comuna Vanju Mare, casa de cultura a comunei Vanju Mare
Costurile de transport aferente livrării, punerii în funcţiune şi testării echipamentelor vor fi
suportate integral de furnizor.
Cerinţele tehnice minime:
CPV 30232110-8
Imprimanta laser
multifunctională A4
monocrom
3 buc.
Format:
Metoda de copiere:
Tip
Functii:
Dimensiune maxima original
Dimensiune hartie:
Prima pagina (s):
Timp de incalzire (s):
Viteza de copiere alb/negru
(cpm):
Duplex
DADF
Memorie (MB):
Procesor (MHz):
Rezolutie la printare (dpi):
Rezolutie la copiere (dpi):
Rezolutie la scanare (dpi):
Zoom (%):

Caracteristici tehnice
A4
Laser
monocrom
Imprimare, copiere, scanare, fax
A4
Cassette: A4
Stack Bypass: A5 – A4, Envelopes
12
<16
23
standard
standard
128
192
1200dpi equivalent x 600dpi (PCL, UFRII LT)
600dpi x 600dpi, 1200dpi equivalent x 600dpi
BW: 200 x 100dpi, 200dpi, 300dpi (JPEG), 300dpi
(High compression PDF)
50 – 200
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Copiere multipla (copii):
Tonuri de gri:
Greutate mediu printare
(g/mp):
Casete alimentare standard:
Capacitate alimentare hartie
standard:
Limbaj imprimanta:
Interfata:
Protocol retea
Consumabile
Sistem de operare:

1 – 99
256
Cassette: 64 to 90; Stack Bypass: 56 to 128;
Duplex: 64 to 80
1 caseta+ Stack bypass
Standard: 500 sheets x 1 cassette;
Stack Bypass: 100 sheets
UFRII LT
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
TCP/IP
Cartuse toner negru incluse 2 buc.
UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server,
Mac OS 10.2.8-10.4.3,
PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server,
Windows 7

Denumire produs
Garanţie
Termen livrare
Imprimanta laser multifunctională
1 an
5 zile
A4 monocrom
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei
tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
CPV 30213000-5
Computere personale
3 buc.
Procesor
Placa de baza
Memorie
Video
Lan
HDD
Unitate optica
Carcasa
Tastatura
Mouse
UPS
Monitor
Software inclus

Caracteristici tehnice
2,93GHz, FSB 1066MHz, 3MB cache, BOX, s.775,
echivalent Intel Core2 Duo
FSB 1333MHz, 1xPCI-E(x16), 2xPCI-E (x1), 2xDDRIII
1333MHz, mATX, audio 8ch, 8xUSB, Gb Lan, video
DDR III 2GB, 1333 MHz
Integrata
Integrat 1000/100/10Mbs
320 GB, serial ATA3, 7200 rpm, 16 MB cache
DVD+/-RW (SM)
Middletower ATX 450W, alimentare SATA, 3 bay, USB
USB
Optic, USB
800VA, 8 min. Backup, LCD dispaly
TFT wide 19’, 25000:1, 1366x768, 5ms
Windows 7 Home Premium SP1 32 bit English;
Microsoft Office Home and Business 2010 English

Denumire produs
Garanţie
Termen livrare
Computere personale
3 ani
5 zile
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei
tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
CPV 30213100-6
Computere portabile
(laptop)
2 buc.
Procesor

Caracteristici tehnice
2 GHz, 6144 KB L3 cache, echivalent Intel Core i7
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Porturi
Display
Memorie
Video
Lan
Wireless
HDD
Unitate optica
Difuzoare, microfon
Camera web
Accesorii
Software inclus

1xDC-in, 1xVGA, 3xUSB 2.0, 1xLan, 1xHeadphone,
1xMicrophone, 1xHDMI
15,6’ WXGA HD, 1366x768 pixeli, LED Blacklight
ColorShine
2 GB DDR3, 1333MHz
1 GB GDDR3, dedicata
1000/100/10Mbs
IEEE 802.11 b/g/n
500GB, SATA, 5400rpm
DVD-RW Supermulti
incorporate
0,3 MP
Geanta laptop, mouse wireless, alimentator
Windows 7 Home Premium SP1 32 bit English;
Microsoft Office Home and Business 2010 English

Denumire produs
Garanţie
Termen livrare
Computere portabile (laptop)
2 ani
5 zile
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei
tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
CPV 38652120-7
Videoproiector
3 buc.
Tehnologie:
Rezolutie nativa:
Luminozitate (lumeni):
Contrast :
Durata de viata lampa (ore):
Format video:
Frecventa orizontala min.(KHz):
Frecventa verticala min.(Hz):
Raport de proiectie:
Raport zoom:

Conectori:

Functii:

Ecran proiectie

Caracteristici tehnice
DLP
XGA (1024 x 768)
2700
3000:1
4500 - 6000 ore (Normal/Economic mode)
NTSC, PAL, SECAM
31 - 90 kHz
50 - 120 Hz
4:3 Native, 16:9 Selectable
Manual Zoom, 1.10:1
Input: PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 2
A/V: HDMI V1.3x1; Component Video: D-sub 15pin
x2; S-Video: Mini Din 4pinx1; Composite Video:
RCAx1;
Audio: Stereo Mini Jackx1.
BrilliantColor, Closed Captioning, Teaching Template,
3D Color Management, Digital Zoom (x2),
Freeze, HDTV compatible High Altitude Mode,
Quick Auto Search, Wall Color Correction,
3D Ready, Blank
Mobil, cu trepied, 180x180cm

Denumire produs
Garanţie
Termen livrare
Videoproiector
3 ani
5 zile
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei
tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
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CPV 30121410-0
Telefon/Fax
3 buc.
Tip
Tehnologie
Alimentare automata
Alimentare coli
Memorie fax
Viteza transmisie fax
Viteza scanare
Rezolutie

Caracteristici tehnice
Fax cu aparat telefonic si robot telefonic
Tiparire cu jet de cerneala
da
20 coli
120 pagini
3 sec./pag.
10 sec./pag.
Fina: 8puncte x 7,7 linii/mm; Standard: 8 puncte x 3,85 linii/mm

Denumire produs
Garanţie
Termen livrare
Telefon/Fax
1 an
5 zile
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei
tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
CPV 32413100-2
Router de retea wireless
3 buc.
Standard Wi-Fi
Porturi
Securitate
Compatibilitate

Caracteristici tehnice
Draft N
1x10/100 RJ-45 WAN, 4x10/100 RJ-45 LAN
WPA, WEP, WPA2
802.11 g/b/n

Denumire produs
Garanţie
Termen livrare
Router wireless
2 ani
5 zile
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei
tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
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Anexa nr.2 la documentaţia de atribuire – formulare
Nr. .......... / ........……
OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele/tel.fax)
SCRISOARE DE INAINTARE

Catre …………………….
Ca urmare a anuntului publicitar , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
furnizare
echipamante
birotica
in
cadrul
proiectului
„…………………....................................………………..”,
Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem
alaturat oferta noastra.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.
Data completarii .....................
Cu stima,
Ofertant,
……...........................
(semnatura autorizata)
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OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
sediul/adresa operatorului economic)

al………………………………

(denumirea/numele

si

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură achizitiei de
.....................................in
cadrul
proiectului
.....................................................................................şi a sancţiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa 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, 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.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă
comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte
oferte.
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 dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………….. (se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completarii .......................
Ofertant,……..................................
(semnatura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare
Subsemnatul(a)..................................................
[se
insereaza
numele
operatorului
economic-peroana juridică], în calitate de ofertant la procedura de ......................... [ se
menţionează
procedura]
pentru
achizitia
de
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], in cadrul proiectului.................................la
data de .............. [se inserează data], organizată de Centrul European pentru Promovarea si
Integrarea Romilor
declar pe proprie răspundere că:
1. 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;
2. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
3. 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 este stabilit până la data
solicitată.
4. în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit corespunzator toate obligaţiile contractuale fara sa
existe situatii in care din motive care sa imi fie imputabile sa fi produs grave prejudicii
beneficiarilor;
5. 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 dispunem.
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,
………………………….
(semnatura autorizată )
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OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea / numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare: ....................../(numărul, data şi locul de
înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............../(în conformitate cu prevederile din statutul
propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ....................../(adrese complete,
telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(RON)

1.
2008
2.
2009
3.
2010
Media anuala:

Data completarii .......................
Ofertant,
……..................................
(semnatura autorizata)
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Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI
DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

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

Data.............

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )
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Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
furnizorului*)

Preţul total
al
contractului

1

2

3

4

5

Procent
îndeplinit
de
furnizor
(%)

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului**)

6

7

8

1
2
3
...

Operator economic,

________

................................................
(semnătură 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.

PRODUCATOR
__________________________________
(denumirea/numele)

AUTORIZARE
Către _________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Noi ___________________________________________________, ca producători
(denumirea producătorului, adresa completă, înregistrare)
de ___________________________________ şi având capacităţile de producţie in
(denumirea produselor)
______________________________________,
îl
autorizăm
prin
prezenta
pe
furnizorul
(adresa fabricii)
________________________________________________________ să livreze produsele
(denumirea/numele, adresa completă)
mai sus menţionate.
Prin prezenta garantăm calitatea şi performanţele produselor oferite şi îl autorizam pe
______________________________________________ să asigure pentru produsele
(denumirea furnizorului)
respective îndeplinirea obligaţiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de
instalare şi punere în funcţiune, de întreţinere şi de asistenţă tehnică.
Data completării ________________

Producător,
__________________________
(semnătura autorizată)

OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA
Catre ....................................................................................................
(denumirea achizitorului si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand
documentatia
pentru
elaborarea
si
prezentarea
ofertei,
subsemnatii
............................
reprezentanti
ai
ofertantului
.................…………….................………..
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în
documentatia mentionata mai sus, sa furnizăm ..................................……………….. (denumire
contract), pentru suma de ..........….......……………… (suma în litere si cifre) lei, la care se adaugă TVA
............. lei.
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
Total

Denumire

UM

Pret

Cant.

Imprimante laser multifunctionale
(Imprimante multifunctionale A4 cu
scanner, copiator, fax)
Computere personale
Computere portabile (laptop)
Videoproiectoare
Telefoane cu fax
Rutere de retea wireless

buc.

3

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

3
2
3
3
3

Valoare

TVA

Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizăm produsele în
conditiile prevăzute în documentaţia pentru ofertanţi.
2. Ne
angajam
sa
mentinem
aceasta
oferta
valabila
pentru
o
durata
de
....................................................................................... (durata în litere si în cifre) zile,
respectiv pana la data de ...............................(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru
noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
4. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data…………./............/.................
………………………………….(semnatura), în calitate de .......……………..........., legal autorizat sa semnez
oferta pentru si în numele……………………………………..............……….(denumirea/numele ofertantului)

Operator
………………………………………………….
(denumirea/numele)
FORMULAR OFERTA TEHNICA
CPV 30232110-8
Denumire produs:
Imprimanta
laser
multifunctională
A4
monocrom
3 buc.
Format:
Metoda de copiere:
Tip
Functii:
Dimensiune maxima
original
Dimensiune hartie:

Prima pagina (s):
Timp de incalzire (s):
Viteza de copiere
alb/negru (cpm):
Duplex
DADF
Memorie (MB):
Procesor (MHz):
Rezolutie la printare
(dpi):
Rezolutie la copiere
(dpi):
Rezolutie la scanare
(dpi):
Zoom (%):
Copiere multipla (copii):
Tonuri de gri:
Greutate mediu printare
(g/mp):
Casete alimentare
standard:
Capacitate alimentare
hartie standard:
Limbaj imprimanta:
Interfata:
Protocol retea
Consumabile
Sistem de operare:

Caracteristici tehnice
solicitate
A4
Laser
monocrom
Imprimare, copiere,
scanare, fax
A4
Cassette: A4
Stack Bypass: A5 – A4,
Envelopes
12
<16
23
standard
standard
128
192
1200dpi equivalent x
600dpi (PCL, UFRII LT)
600dpi x 600dpi, 1200dpi
equivalent x 600dpi
BW: 200 x 100dpi, 200dpi,
300dpi (JPEG), 300dpi
(High compression PDF)
50 – 200
1 – 99
256
Cassette: 64 to 90; Stack
Bypass: 56 to 128;
Duplex: 64 to 80
1 caseta+ Stack bypass
Standard: 500 sheets x 1
cassette;
Stack Bypass: 100 sheets
UFRII LT
Ethernet (100BaseTX/10Base-T), USB2.0
TCP/IP
Cartuse toner negru incluse
2 buc.
UFRII LT: Windows
98/Me/2000/XP/2003
Server,

Caracteristici tehnice
oferite

Mac OS 10.2.8-10.4.3,
PCL: Windows
98/Me/2000/XP/2003
Server,
Windows 7

Denumire produs

Garanţie
solicitata

Garantie
oferita

Termen
livrare
solicitat

Termen
livrare
oferit

Imprimanta laser
multifunctională A4
1 an
5 zile
monocrom
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
CPV 30213000-5
Denumire produs:
Computere personale
3 buc.
Procesor

Placa de baza

Memorie
Video
Lan
HDD
Unitate optica
Carcasa

Tastatura
Mouse
UPS
Monitor
Software inclus

Caracteristici tehnice
solicitate
2,93GHz, FSB 1066MHz,
3MB cache, BOX, s.775,
echivalent Intel Core2
Duo
FSB 1333MHz, 1xPCIE(x16), 2xPCI-E (x1),
2xDDRIII 1333MHz,
mATX, audio 8ch, 8xUSB,
Gb Lan, video
DDR III 2GB, 1333 MHz
Integrata
Integrat 1000/100/10Mbs
320 GB, serial ATA3,
7200 rpm, 16 MB cache
DVD+/-RW (SM)
Middletower ATX 450W,
alimentare SATA, 3 bay,
USB
USB
Optic, USB
800VA, 8 min. Backup,
LCD dispaly
TFT wide 19’, 25000:1,
1366x768, 5ms
Windows 7 Home
Premium SP1 32 bit
English;
Microsoft Office Home
and Business 2010
English

Caracteristici tehnice
oferite

Termen
Termen
livrare
livrare
oferit
solicitat
Computere personale
3 ani
5 zile
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
Denumire produs

Garanţie
solicitata

Garantie
oferita

CPV 30213100-6
Denumire produs:
Computere
(laptop)
2 buc.
Procesor

portabile

Porturi

Display
Memorie
Video
Lan
Wireless
HDD
Unitate optica
Difuzoare, microfon
Camera web
Accesorii
Software inclus

Caracteristici tehnice
solicitate

Caracteristici tehnice
oferite

2 GHz, 6144 KB L3 cache,
echivalent Intel Core i7
1xDC-in, 1xVGA, 3xUSB
2.0, 1xLan, 1xHeadphone,
1xMicrophone, 1xHDMI
15,6’ WXGA HD, 1366x768
pixeli, LED Blacklight
ColorShine
2 GB DDR3, 1333MHz
1 GB GDDR3, dedicata
1000/100/10Mbs
IEEE 802.11 b/g/n
500GB, SATA, 5400rpm
DVD-RW Supermulti
incorporate
0,3 MP
Geanta laptop, mouse
wireless, alimentator
Windows 7 Home Premium
SP1 32 bit English;
Microsoft Office Home and
Business 2010 English

Termen
Termen
livrare
livrare
solicitat
oferit
Computere portabile (laptop)
2 ani
5 zile
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
Denumire produs

Garanţie
solicitata

Garanţie
oferita

CPV 38652120-7
Denumire produs:
Videoproiector
3 buc.
Tehnologie:
Rezolutie nativa:
Luminozitate (lumeni):
Contrast :
Durata de viata lampa (ore):
Format video:
Frecventa orizontala
min.(KHz):
Frecventa verticala
min.(Hz):
Raport de proiectie:
Raport zoom:
Conectori:

Caracteristici tehnice
solicitate
DLP
XGA (1024 x 768)
2700
3000:1
4500 - 6000 ore
(Normal/Economic
mode)
NTSC, PAL, SECAM
31 - 90 kHz
50 - 120 Hz
4:3 Native, 16:9
Selectable
Manual Zoom, 1.10:1
Input: PC: Analog RGB:
D-sub 15 pin x 2
A/V: HDMI V1.3x1;

Caracteristici tehnice
oferite

Functii:

Ecran proiectie

Component Video: Dsub 15pin x2; S-Video:
Mini Din 4pinx1;
Composite Video:
RCAx1;
Audio: Stereo Mini
Jackx1.
BrilliantColor, Closed
Captioning, Teaching
Template,
3D Color Management,
Digital Zoom (x2),
Freeze, HDTV
compatible High
Altitude Mode,
Quick Auto Search, Wall
Color Correction,
3D Ready, Blank
Mobil,
cu
trepied,
180x180cm
Garantie
oferita

Termen
Termen
livrare
livrare
solicitat
oferit
Videoproiector
3 ani
5 zile
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
Denumire produs

Garanţie
solicitata

CPV 30121410-0
Denumire produs:
Telefon/Fax
3 buc.
Tip
Tehnologie
Alimentare
automata
Alimentare coli
Memorie fax
Viteza transmisie
fax
Viteza scanare
Rezolutie

Caracteristici tehnice
solicitate
Fax cu aparat tefefonic si
robot telephonic
Tiparire cu jet de cerneala
da

Caracteristici tehnice
oferite

20 coli
120 pagini
3 sec./pag.
10 sec./pag.
Fina: 8puncte x 7,7
linii/mm; Standard: 8 puncte
x 3,85 linii/mm

Termen
Termen
livrare
livrare
solicitat
oferit
Telefon/Fax
1 an
5 zile
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
Denumire produs

Garanţie
solicitata

Garantie
oferita

CPV 32413100-2
Denumire produs:
Router de retea
wireless
3 buc.
Standard Wi-Fi
Porturi
Securitate
Compatibilitate

Caracteristici tehnice
solicitate

Caracteristici tehnice
oferite

Draft N
1x10/100 RJ-45 WAN,
4x10/100 RJ-45 LAN
WPA, WEP, WPA2
802.11 g/b/n

Termen
Termen
livrare
livrare
oferit
solicitat
Router wireless
2 ani
5 zile
Caracteristicile tehnice solicitate sunt cerinţe minime pentru calificarea ofertei tehnice.
Neprezentarea unei caracteristici tehnice constituie descalificarea ofertei.
Denumire
produs

Garanţie
solicitata

Garantie
oferita

Data completarii

Ofertant

.....................................
..............................................................
(semnatura autorizata)

Contract de furnizare
nr.______________data_______________
Preambul
În temeiul Instructiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii
proiectelor finantate prin PODDRU 2007-2013, Anexa 1 si a procesului verbal de selectare a ofertei, s-a încheiat
prezentul contract de servicii, între
CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, B-dul. Dacia, bl.175J, sc.1,
ap.4, Craiova, judeţul Dolj, CIF 19170561, reprezentat de Sandu Stelian, preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o
parte
şi
_____________, cu sediul in ___________, CIF ________, J _________, reprezentata de ________, , 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;
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.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să asigure furnizarea _______________, necesare achizitorului in cadrul proiectului
“Centre multifuncţionale de informare şi consiliere profesională” în cadrul POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr.5,
Domeniul Major de intervenţie 5.1, POSDRU/102/5.1/G/78180 in baza unor comenzi scrise din partea achizitorului,
trimise prin fax, email sau direct, in termen de 5 zile de la primirea comenzilor.
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru furnizarea produselor.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de catre achizitor, este de __________ lei la care
se adauga TVA in valoare de __________ lei. Plata se va efectua, dupa livrarea produselor si incheierea unui proces
verbal de receptie a produselor, in baza facturilor emise de furnizor, in termen de maxim 14 de zile de la data primirii
facturii.

6. Durata contractului
6.1 – Prezentul contract intra în vigoare de la data semnării de către ambele părţi si este valabil pe toată durata de
implementare a proiectului.
6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.10.2012. Furnizorul va fi înştiinţat asupra eventualelor
modificări ale datei de finalizare a implementării proiectului.
7. Documentele contractului
7.1 – Documentele contractului sunt:
a) specificatiile tehnice
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară.
8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1 - Furnizorul se obligă să livreze produsele in cantitatile si parametrii prezentate în ofertă, anexă la contract.
8.2 - Furnizorul va asigura livrarea produselor necesare achizitorului in cadrul proiectului, in baza unor comenzi scrise din
partea achizitorului, trimise prin fax, email sau direct, in termen de 5 zile de la primirea comenzilor.
8.3. – Furnizorul se obliga sa asigure livrarea produselor transmise de către achizitor, nefiind permise modificari cu privire
la:
o cantitatea specificata in propunerea tehnica;
o parametrii specificati in propunerea tehnica;
o pretul specificat in propunerea financiara.
8.4 - Furnizorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
a. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea 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
b. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8.5 – Furnizorul suportă costul livrării produselor ce fac obiectul prezentului contract, la locaţiile prevăzute în specificaţiile
tehnice, independent de numărul comenzilor prevăzute la pct. 4.1.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 – Achizitorul se obliga sa transmita furnizorului comenzi scrise in vederea livrarii produselor, cu un termen de
furnizare de maxim 5 zile.
9.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele achizitionate în maxim 10 zile.
9.3 – Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de 14 zile de la emiterea facturilor de către acesta.
9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, furnizorul are dreptul
de a sista livrarea produselor. Imediat ce achizitorul onorează factura, achizitorul va relua livrarea produselor în cel mai
scurt timp posibil.
10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din
pretul partii de contract neefectuata. (0,1% pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor).
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. (0,1% pe zi
de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor).
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 de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând 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. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
11. Alte resposabilităţi ale furnizorului
11.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta sa.
(2) Furnizorul se obligă să supravegheze livrarea produselor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile,
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în
care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor în conformitate cu termenul convenit. Totodată,
este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de livrare utilizate, cât şi de calificarea personalului
folosit pe toată durata contractului.
11.3 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării
produselor, fără a modifica preţul contractului.

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în
ofertă şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
12.2 – Persoana resposabilă cu derularea contractului este ____________.

.13. Perioada de garanţie acordată produselor
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea,
furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a
proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de
către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în
condiţii normale de funcţionare.
13.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea acordata de producatori.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia
finală.
13.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în
conformitate cu această garanţie.
13.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în
perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le
înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
Perioada de remediere a defecţiunilor este de ........... zile.
Perioada de înlocuire a produselor este de ........... zile.
13.5 - 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.
14. Recepţie şi verificări
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de livrare a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile
din oferta şi din termenii de referinta.
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
14.3 – Dupa livrarea produselor se va incheia un proces verbal de receptie care va sta la baza emiterii facturii de catre
furnizor si efectuarea platii de catre achizitor.
14.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl
respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
14.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită
faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului,
anterior livrării acestora la destinaţia finală.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele in 5 zile de la primirea comenzii.
(2) În cazul în care furnizorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord
prelungirea perioadei de livrare a produselor.
15.2 - În cazul:
i) unor întârzieri, ce nu se datorează furnizorului, sau
ii) altor circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de către
furnizor,
acestea îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a produselor sau a oricărei faze a acesteia. In
aceasta situatie, parţile vor revizui, de comun acord, datele de livrare a produselor.
15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare stabilit, acesta are obligaţia de
a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de livrare asumate se face cu acordul
parţilor. Daca termenul de 5 zile expira intr-o zi nelucratoare (duminici, sarbatori legale etc) termenul se prelungeste
corespunzator, fara acord prealabil.
15.4 - 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.
16. Servicii
16.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării
produselor, fără a modifica preţul contractului.
16.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să
nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru furnizarea produselor, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt conform ofertei financiare, anexă la
contract.
17.2 – Preturile sunt ferme în lei şi nu se actualizează.

18. Amendamente
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului,
prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
18.2 – Modificarea nu poate fi facuta decat cu respectarea conditiilor impuse de art. 8 ale Instructiunii nr. 26/2010
POSDRU respectiv:
 modificarea sa fie facuta in perioada de executie a contractului,
 scopul actului aditional sa fie strans legat de obiectul contractului initial,
 prin actul aditional nu se pot face modificari care determina modificari ale descrierii produselor sau care conduc la
depasirea pragului valoric pentru care era obligatorie aplicarea de catre achizitor a prevederilor OUG 34/3006 cu
modificarile si completarile ulterioare, sau ale procedurii prevazute de Instructiunea nr.26/2010 a POSDRU,
 orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel incat implementarea si platile
finale sa poata fi realizate inainte de expirarea contractului de finantare incheiat cu OIR POSDRU responsabil.
19. Subcontractanţi
19.1 - 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.
19.2 - (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.
19.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 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.
19.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în
prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin
contract.
21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - 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.
21.4 - 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.
21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în
maximum 15 zile de la încetare.
21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea
dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde
celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - 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.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din
România.
23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 - (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.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Părţile au înteles să încheie azi, ______________ , prezentul contract în 2 exemplare, cate unul pentru pentru fiecare
parte.
Achizitor,

Furnizor,

CENTRUL EUROPEAN PENTRU
PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR

Comisia de elaborare a documentatiei de atribuire
Preşedinte,
Sandu Stelian

Consilier juridic,
Plăcintescu Adela

Manager proiect,
Tănase Constantin

Manager Tehnic,
Drăghici Ani
Manager financiar,
Coge Butnariu Ionuţa
Manager relaţii comunicare,
Balaci Mirela

