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FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: SC ARIO SA
Adresă: Str. Industriilor , Nr. 10
Localitate: Bistrita

Cod
poştal: Ţara: România
420063
Persoana
de
contact:
Georgeta Mobil : 0743 120633
Chindea – probleme procedurale
Ungur Calin – probleme tehnice ( Caiet Mobil : 0722 396813
de sarcini )
E-mail: georgeta_chindea@yahoo.com
E-mail: calin@ario.ro
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
□ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau □ apărare
local
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale
□ mediu
□ autorităţi locale
□ economico-financiare
□ alte instituţii guvernate de legea publică
□ sănătate
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ altele : Societate Comerciala cu capital □ protecţie socială
integral privat
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele : Potrivit Clasificarii activitatilor
din economia nationala, Codul CAEN al
activitatii de baza este 2913 – Fabricarea de
articole de robinetarie .
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
DA □
NU ■
Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:
■ la adresa mai sus mentionata
□ altele : ( specificati/adresa/fax/intervalorar )
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari
Data: 17.05.2008
Ora limita : 16
Adresa : SC ARIO SA , Str. Industriilor Nr. 10,
cod 420063, Bistrita
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 21.05.2008 , ora 16
Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiei:
Denumire: Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1
Localitate: Bucureşti

Cod poştal: 010873
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Ţara: România
Pagina 3 din 22

E-mail:
Adresă internet:
I.d.Sursa de finanţare :

Telefon/fax +4(021)3118090 +4(021)3118095
www.anrmap.ro.
Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
comunitare
DA ■
NU □
Daca DA, faceti referire la proiect/program :
Program administrat de catre Ministerul
Economiei
si
Finantelor
“
Cresterea
competitivitatii Economice “

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: Instalaţia de Exhaustare şi Filtrare pulberi degajate la curăţirea
pieselor turnate pe linia manuală si Instalaţia de Exhaustare şi Filtrare pulberi
degajate la curăţirea pieselor turnate pe linia automatizata
II. 1.2) Denumire contract si locul de livrare :
Contract de furnizare produse : Achizitie Instalaţia de Exhaustare şi Filtrare pulberi degajate la
curăţirea pieselor turnate pe linia manuală si Instalaţia de Exhaustare şi Filtrare pulberi
degajate la curăţirea pieselor turnate pe linia automatizata
SC Ario SA , Str. Industriilor, Nr. 10, Bistrita
(a) Lucrări
□ (b) Produse
■
(c) Servicii
□
Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare
cerinţelor
specificate de
autoritate
contractantă
□

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

■
□
□
□

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

Principala locaţie a lucrării

Principalul loc de livrare:
Principalul loc de prestare
Franco depozit achizitor
Sediul SC ARIO SA
Instalaţia de Exhaustare şi
Filtrare pulberi degajate la
curăţirea pieselor turnate pe
linia manuală si Instalaţia de
Exhaustare şi Filtrare
Pulberi degajate la curăţirea
pieselor turnate pe linia
automatizata, cod CPV :
29231400-1 ( Dispozitive si
aparate de filtrare sau de
purificare a gazelor )
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: ■
Încheierea unui acord cadru: □
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică
- 5 luni
II.1.6) Divizare pe loturi
DA □
NU ■
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate
DA □
NU ■
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
Nr. de Referinta al contractului : 1440/2692/862359
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II.2.1) Total cantităţi: 1 buc. Instalaţia de Exhaustare şi Filtrare pulberi degajate la curăţirea
pieselor turnate pe linia manuală
1 buc. Instalaţia de Exhaustare şi Filtrare Pulberi degajate la curăţirea
pieselor turnate pe linia automatizataII.
2.2) Opţiuni: Cantitatile nu se suplimenteaza
III. Condiţii specifice contractului
III.3 Alte condiţii particulare referitoare la
contract:
III.3.1. Contract rezervat
III.3.2. Altele
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
■
Licitaţie restrânsă
□
Licitaţie restrânsă accelerată
□
Dialog competitiv
□
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică

DA □
DA □

NU ■
NU ■

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

□
□
□
□

IV.3.) Legislaţia aplicată
1.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, aprobată cu
modificări prin Legea 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
418/15.05.2006;
2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu
modificările şi completările ulterioare
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
1. Prezentare formular nr. 2
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din
Solicitat ■
Nesolicitat □
Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică .
Declaraţii privind neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă
nr. 34/2006

1. Prezentare formular nr. 3
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică .

Solicitat ■
Nesolicitat □
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
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Persoane juridice române
Solicitat ■

Nesolicitat □

Persoane juridice /fizice străine
Solicitat ■

Nesolicitat □

V. 3.) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia economicofinanciară
Solicitat ■
Nesolicitat □

Pentru persoane juridice române:
1.Certificatul constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă instanţa
competentă, din care sa rezulte adresa actuala si
obiectul de activitate al societatii, în original, copie
legalizată sau xerocopie certificată pentru
conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampila
NOTA : Documentul trebuie sa poarte data
pana la care este valabil .
2.Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului, în original, copie
legalizată sau xerocopie certificată, pentru
conformitate cu originalul, cu semnătură şi
ştampilă.
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare
a activităţii profesionale operatorul economic va
prezenta documente edificatoare prin care să
dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică
sau juridică. Documentele vor fi prezentate în
traducere legalizată.
Cifra anuala de afaceri pe ultimii 3 ani ( 2005;
2006; 2007 ) ; Se vor completa aceste date in
Formularul 4

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică
Solicitat □
Nesolicitat ■
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
limba română
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei
Oferta va fi valabila pana la data de :
01.07.2008
VI.3) Garanţie de participare
Solicitat □
Nesolicitat ■
VI.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice
VI.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

-Propunerea tehnica va fi întocmita de către ofertant
astfel icat sa raspunda cerintelor prevazute în Caietul de
sarcini .
- Oferta financiara:
1. Propunerea financiară va fi prezentată în Eur si in lei
Ron - Formularul nr. 5
2. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro:
16.05.2008
1.Adresa la care se prezintă oferta:
La sediul firmei. : SC ARIO SA Bistrita, str.
Industriilor , Nr. 10 .
Tel.: 0263 / 234160 ; Fax: 0263 / 234008; email: info@ario.ro
Reprezentant legal: Muresan Adrian Ioan
2.Data limită pentru depunerea ofertei:
Data : 23.05.2008 , ora 12
3.Numărul de exemplare: 1 (un) ex.
4.Persoana contact : Georgeta Chindea , email:
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georgeta_chindea@yahoo.com
Ungur Calin – probleme tehnice
calin@ario.ro

,

e-mail

:

5. Modul de prezentare a documentelor:
5.1. Documentele de calificare se introduc intr-un
plic care va purta obligatoriu urmatorul inscris :
- “ Documente de calificare ”
5.2. Oferta tehnică şi Oferta financiară se introduc
intr-un plic care va fi marcat astfel :
- “ Oferta tehnică şi Oferta financiară “
- “ Adresa completa a ofertantului “, pentru a permite
returnarea ofertei, fără a fi deschisă, în cazul în care
documentele de calificare nu sunt complete
NOTA : In acelasi plic se introduce si Formularul de
oferta – Formularul nr. 6
5.3. Cele doua plicuri se vor introduce intr-un plic
exterior care va fi marcat astfel :
- “ Adresa completa a ofertantului “, pentru a putea fi
returnat nedeschis in cazul in care oferta este declarata
intarziata sau este depusa la o alta adresa decat cea
specificata in documentatie.
- „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de
16.05.2008 ora 13.00 " si va fi insotit de urmatoarele
documente:
a) Scrisoarea de înaintare
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de
înaintare ( conform Formular Nr. 1 ), atasata plicului
exterior )
b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului,
pentru persoanele desemnate ( dupa caz ) să participe
la sedinta de deschidere a ofertelor.
Oferta tehnica si Oferta financiara trebuie sa fie
tipărite sau scrise cu cerneală, paginile vor fi
numerotate şi vor fi semnate de reprezentantul/
reprezentanţii
autorizat/autorizaţi
să
angajeze
ofertantul prin contract.
NOTA : Ofertanţii au obligaţia de a anexa un opis
al documentelor si numarul total de pagini al
documentelor prezentate ( de calificare, oferta
tehnica si oferta financiara ) . Acest opis se
introduce direct in plicul exterior impreuna cu
plicul pentru calificare si cel pentru oferta tehnica
si financiara .
6. Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente de
calificare solicitate prin documentatia de atribuire duce
la respingerea ofertei.
De asemnea, necompletarea unui document de
calificare lipsa dintre cele specificate, in termen de 72
de ore de la momentul solicitarii are drept consecinta
respingerea ofertei ca neconforma.
Nr. de Referinta al contractului : 1440/2692/862359
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7. Neprezentarea ofertei tehnice şi / sau financiare are
ca efect respingerea ofertei.
VI.7) Posibilitatea retragerii sau modificării - modificarea şi retragerea ofertei se poate efectua
ofertei
înainte de data limita prezentata la pct.VI.6;
VI. 8) Deschiderea ofertelor

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VIII.1 Ajustare a preţului contractului

1.Ora, data şi locul de deschidere a ofertelor:
Locul de deschidere a ofertelor: , sediul SC ARIO
SA Bistrita.
Data: 23.05.2008, ora 13.00
2. Modul de lucru al comisiei de evaluare:
Activitatea comisiei se va desfăşura în conformitate cu
prevederile capitolului VI din HG 925/2006.
■
Pretul ramane ferm pe toata perioada de derulare a
contractului.

Solicitat □ NESOLICITAT ■
VIII.2. Garanţia de bună execuţie a
contractului

_

Solicitat □ NESOLICITAT ■
VIII.3. Certificat de origine

-

SOLICITAT ■

Nesolicitat □

Nr. de Referinta al contractului : 1440/2692/862359
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CAIETUL DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerintele impuse sunt considerate ca fiind minimale. Oferta de pret ce urmeaza a fi prezentanta va
considera valorile unitare.
FISA TEHNICA Nr. 1

Instalaţia de Exhaustare şi Filtrare pulberi degajate la curăţirea pieselor turnate pe
linia manuală – cod CPV 29231400 – 1
Numar buc. : 1
Nr.
crt.

Denumire cerinta

Valoare Cerinta

A ) Date referitoare la contaminant
1.

Natura contaminantului

2.
3.
4.

Concentratia de contaminant
Clasa de explozie a contaminantului
Temperatura de intrare in filtru a
contaminantului

Aer ambiental contaminat cu pulberi
rezultate in urma operatiilor de polizare si
curatire ( 4 posturi de polizare )
Min. 2 g /mc
Neexplosiv
Temperatura mediului ambiant

B ) Date solicitate pentru instalatie
1.
2.
3.
4.

Debitul de aer aspirat
Emisii in atmosfera a pulberilor rezultate in
urma operatiilor de polizare si curatire
( dupa filtrare )
Tipul filtrului
Curatarea elementelor de filtrare

5.
6.

Consum de energie electrica
Consum aer comprimat

7.

Reglarea debitului absorbit

8.
9.

Durabilitatea materialului filtrant
Conditii de garantie si post garantie

10.

Montaj si punere in functiune

Nr. de Referinta al contractului : 1440/2692/862359

8000 – 10000 mc/h
Sub. 10mg / mc
Filtru uscat
Se vor curata prin impuscare cu aer
comprimat sau scuturare mecanica
Max. : 1,5 W/mc aspirat
Max. : 0,006 mc aer comprimat / mc gaze
aspirate
Sa permita reglarea electrica a debitului aer
aspirat
Min. 1 an
Min. 2 ani
Sa asigure piese de schimb pe durata de viata
a filtrului
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si
punere in functiune ( cel putin 1
reprezentant din partea ofertantului ) .
Procesul verbal de receptie finala se va emite
in urma masuratorilor intreprinse in scopul
determinarii concentratiei de pulberi emise
( incadrarea in Programul de conformare ),
de catre o firma de terta parte .
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12.

Instruire personal de deservire

13.

Alte specificatii

Se va asigura instruirea persoanlului de
deservire din cadrul SC Ario SA ( min. 2
persoane )
Certificat de calitate
Certificat de garantie

FISA TEHNICA Nr. 2

Instalaţia de Exhaustare şi Filtrare pulberi degajate la curăţirea pieselor turnate pe
linia mecanizată – cod CPV 29231400 – 1
Nr.
crt.

Denumire cerinta

Numar buc. : 1
Valoare Cerinta

A ) Date referitoare la contaminant
1.

Natura contaminantului

2.
3.
4.

Concentratia de contaminant
Clasa de explozie a contaminantului
Temperatura de intrare in filtru a
contaminantului

Aer ambiental contaminat cu pulberi
rezultate in urma operatiilor de polizare si
curatire ( 16 posturi de polizare si 4 posturi
sudura )
Min. 2 g /mc
Neexplosiv
Temperatura mediului ambiant

B ) Date referitoare la instalatie
1.
2.
3.
4.

Debitul de aer aspirat
Emisii in atmosfera a pulberilor rezultate in
urma operatiilor de polizare si curatire
( dupa filtrare )
Tipul filtrului
Curatarea elementelor de filtrare

5.
6.

Consum de energie electrica
Consum aer comprimat

7.

Reglarea debitului absorbit

8.
9.

Durabilitatea materialului filtrant
Conditii de garantie si post garantie

10.

Montaj si punere in functiune

Nr. de Referinta al contractului : 1440/2692/862359

25.000 – 30.000 mc/h
Sub. 10mg / mc
Filtru uscat
Se vor curata prin impuscare cu aer
comprimat sau scuturare mecanica
Max. : 1,5 W/mc aspirat
Max. : 0,006 mc aer comprimat / mc gaze
aspirate
Sa permita reglarea electrica a debitului aer
aspirat
Min. 1 an
Min. 2 ani
Sa asigure piese de schimb pe durata de viata
a filtrului
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si
punere in functiune ( cel putin 1
reprezentant din partea ofertantului ) .
Procesul verbal de receptie finala se va emite
in urma masuratorilor intreprinse in scopul
determinarii concentratiei de pulberi emise
( incadrarea in Programul de conformare ),
de catre o firma de terta parte .
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12.

Instruire personal de deservire

13.

Alte specificatii

Se va asigura instruirea persoanlului de
deservire din cadrul SC Ario SA ( min. 2
persoane )
Certificat de calitate
Certificat de garantie

Precizari : Avand in vedere criteriul de evaluare a ofertelor “pretul cel mai scazut”, cerintele impuse sunt
considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta de baza prezentata care se abate de la prevederile
caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.
CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
nr. ....... din ..............
1. Preambul
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între
S.C. ARIO S.A. , cu sediul în. BISTRIŢA , Str.Industriei 10, tel.0263 234160, fax 0263 234008,
înregistrata sub nr J06/38/26.02.1991 la Oficiul Registrului Comertului , cod fiscal nr. RO2736489, cont
curent nr: RO68 CRDZ 018A 0019 5047 6001 , reprezentată prin director general: dr.ing. Ioan Adrian
MUREŞAN şi director economic ec. Elisabeta MAIER în calitate de achizitor
şi
furnizorul ..............................., adresa/sediul ................................,
(denumirea)
telefon/fax .............., numărul de înmatriculare ..................., codul fiscal .............., cont (trezorerie,
bancă) ................, reprezentat prin .........................., funcţia ...................., în calitate de
(denumirea conducătorului)
furnizor, a intervenit prezentul contract.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi
orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate,
de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională
de Comerţ (CIC).
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
Nr. de Referinta al contractului : 1440/2692/862359
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incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze şi dupa caz să instaleze produsele în perioadele convenite şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
furnizare a produselor prevazute in Anexa 1.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor , este
de ........... mii lei, din care T.V.A. ................ mii lei.
5. Durata contractului
5.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze şi să instaleze produsele in decurs de 10 zile de la semnarea
contractului .
6. Aplicabilitate
6.1. - Contractul intră în vigoare la data de .................., respectiv data semnarii contractului.
7. Documentele contractului
7.1. - Documentele contractului sunt:
a) acte adiţionale, dacă există;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) Caietul de sarcini;
d) alte anexe la contract.
8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la termenul prevazut in contract.
8.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
9.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta.
9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la
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nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile,
furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
Clauze specifice
10. Receptie, inspectii si teste
10.1. – Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau a testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
10.2. – (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, precum si conditiile de trecere a
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica in scris furnizorului identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
10.3. – Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la
destinatia finala a produselor, respectiv SC Teraplast GP SA Bistrita.
10.4. – Daca vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul
are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului :
a) de a inlocui produsele refuzate ; sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor
tehnice.
10.5. – Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
10.6. – Prevederile clauzelor 10.1-10.5 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau
de alte obligatii prevazute in contract.
11. Ambalare şi marcare
11.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, la manipularea
din timpul transportului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să
apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia
finală.
11.2. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în vederea
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
12. Livrarea produselor şi documentele care le însoţesc
12.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia indicată de achizitor, respectând
cele convenite la pct. 3.1.
12.2. - (1) La expedierea produselor furnizorul are obligaţia de a comunica în scris achizitorului, datele
de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de
descărcare.
- (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
a) factura fiscală;
b) certificatele de calitate;
c) certificatele de garanţie.
12.3. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după instalare şi după
recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de
furnizor pentru livrare.
12.4. Dacă vreunul dintre produse nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă,
iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
13. Asigurari
13.1. – Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva
pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul
commercial de livrare convenit.
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(se precizeaza termenul comercial de livrare)
14. Piese de schimb
14.1. – Furnizorul are obligatia de a furniza piese de schimb fabricate sau livrate de catre acesta, dupa
expirarea perioadei de garantie, contra cost, in baza unor contracte viitoare.
14.2. In perioada de garantie a produselor furnizorul are obligatia de a furniza piesele de schimb si
subansamblurile care se defecteaza.
14.3. – In eventualitatea in care a incetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are obligatia :
a) de a notifica in avans (cu cel putin 90 de zile) achizitorului, pentru a permite acestuia sa
cumpere piesele necesare ; si
b) de a pune la dispozitie achizitorului, fara plata, daca i se cere, proiectele, desenele si
specificatiile pieselor de schimb.
15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1. – Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi , nefolosite de
ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor, in afara
cazului in care este prevazut astfel in contract. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca nici
unul dintre produsele furnizate prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor
sau manoperei ( cu exceptia cazului in care proiectul si/sau materialul este/sunt cerut/cerute in mod expres
de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in
conditii normale.
15.2. – (1) Perioada de garantie a produselor prevazuta in propunerea tehnica incepe cu data receptiei
efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala.
15.3. – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie
ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
15.4. – La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care in timpul
perioadei de garantie le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de
la data inlocuirii produsului.
15.5. – Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a
aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin
contract.
16 Modalităţi de plată
16.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termenul de 30 de zile de la livrarea
produselor si la emiterea facturii de către acesta.
Plata se va face in lei, prin virament bancar în următorul cont bancar :
(completate de catre ofertant)
Numele titularului:
Număr cont :
Adresa băncii :
16.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la
clauza 16.1 şi fără a prejudicia dreptul furnizorului de a apela la prevederile clauzei 22.1, acesta din urmă
are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul
corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, furnizorul va relua
livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
17. Actualizarea pretului contractului
17.1. Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate platile datorate de achizitor furnizorului sunt
cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
18. Amendamente
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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.
19. Subcontractanţi
19.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, 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 răspunzator 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 schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
20. Întarzieri în îndeplinirea contractului
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în
graficul de livrare.
20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare
a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de
furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
20.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
21. Cesiunea
21.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină,
în prealabil, acordul scris al achizitorului.
21.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.
22. Forţa majoră
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
22.4 - 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.
22.5 - 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 plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese
23. Soluţionarea litigiilor
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23.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
23.2 - 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 catre
Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
24 Limba care guvernează contractul
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
25. Comunicări
25.1 - (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.
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
26. Legea aplicabilă contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
( se precizează data semnării de către părţi)
Achizitor
............................
(semnătura autorizată)
LS
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FORMULARE

Formular nr. 1
OFERTANTUL
………………………………………
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. ………./ ……………….

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre SC ARIO SA Str. Industriilor, Nr. 10, Bistrita , cod 420063, Bistrita Nasaud

Ca urmare a invitatiei de participare nr XX din data XX prin care suntem invitati sa prezentam
oferta in scopul atribuirii contractului de …….
(ziua/luna/anul)
……………………………………………………. ,
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi …………………………………………………………………. va transmitem alaturat urmatoarele :
(denumirea/numele ofertantului)
Coletul sigilat si marcat in mod vizibil contine in original:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii ………………………..
Cu stima,
Ofertant,
………………………………………
(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
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Formular nr. 2

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o 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.
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Formular 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a)..................................................(denumirea numele operatorului
economic-peroana juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura
de
.........................
(
se
menţionează
procedura)
pentru
achizitia
de ........................................................................... (se inserează, după caz, denumirea
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (se inserează data),
organizată de ................................................ (se inserează numele autorităţii contractante),
declar pe proprie 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 este
stabilit până la data solicitată.................
d) in ultimii doi ani nu mi-am / mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile
contractuale , din motive imputabile mie , fapt care sa produca sau sa fie de natura
sa produca grave prejudicii beneficiarilor mei
e) 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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Formularul nr. 4
CANDIDATUL/OFERTANTUL
……………………………………………
(denumirea)
INFORMATII GENERALE
1. Denumire/numele :
2. Codul fiscal :
3. Nr. Inregistrare la Registrul Comertului:
4. Adresa sediului central :
5. Telefon :
Fax :
Telex :
E-mail :
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare …………………………………………………………
(numarul data si locul de inmatriculare/inregistrare)
7. Obiectul de activitate pe domenii : ………………………………………………………………..
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul : …………………………………………..
(adrese
complete,telefon/fax,
certificate
inmatriculare/inregistrare)
9. Principala piata a afacerilor :
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :
Anul

Cifra de afaceri
anuala
la 31decembrie
(mii lei )

Cifra
de
afaceri
anuala
la 31decembrie
(echivalent euro)

1.
2.
3.
Media
anuala
Candidat/ofertant,
…………………….
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 5

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Nr.
Crt Denumire
.
Produs
0
1

1

Cantitate
(UM)
3

Pret
unitar

Valoare
(2 x 3)

4
lei
euro

5
lei
euro

lei
euro
lei
euro

lei
euro
lei
euro

Valoare
TVA

Total
de
plata (4+5)

6

7

2
TOTAL

Candidat/ofertant,
…………………….
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 6

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa
livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de cumparare (se
elimina optiunile neaplicabile) ________________________________________,
(denumirea produselor)

pentru suma de _________________________ lei, reprezentand ________________ euro,
(suma in litere si in cifre)

(suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________lei.

neaplicabile),

la care se

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele
in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
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