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INTRODUCERE
BENEFICIAR: BLOCUL NATIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « CARAVANA CARIEREI »
Denumirea contractului de achizitie:
ARTICOLE DE PAPETĂRIE (Diverse mașini, echipamente și accesorii de birou)
Cod CPV: 30190000-7.

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
1.1. Informaţii privind autoritatea contractantă (ACHIZITOR)


Denumirea achizitorului: Blocul Naţional Sindical



Adresa: Str.Turturelelor, nr.11A, bl.C, et.3, sector 3, București



CUI 7137227, Cont:RO64RZBR0000060013001606 deschis la RaiffeisenBank Vitan



Persoana de contact: Alina Milea



Telefon: 0040-21-3162798; Fax: 0040-21-3162799; E-mail: alina.milea@bns.ro,



Sursele de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit:

programul POSDRU 2007 – 2013. Proiect - « CARAVANA CARIEREI »;

1.2. a) Termene limită de depunere a ofertelor: 24.10.2013, ora 16:00.
b). Adresa unde se primesc ofertele: Str. Turturelelor, Nr.11A, Etaj 3 (pentru proiectul
”Caravana Carierei”), Cod Postal 030881, Sector 3, Bucuresti, Romania (Luni – Joi: 8.30 –
16.00, Vineri: 8.30 – 14.00).
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilit in documentatia
pentru ofertanti sau la o alta adresa decat aceea indicata mai sus, nu va fi evaluata de
achizitor.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Achiziţie ARTICOLE DE PAPETĂRIE

2.1.2. Descrierea contractului/ produselor

Obiectul contractului de furnizare este: ARTICOLE DE PAPETĂRIE (Diverse mașini,
echipamente și accesorii de birou)

NR.
DESCRIEREA PRODUSULUI
1.
Hârtie pentru fotocopiatoare
2.
Pixuri
3.
Hartie colotech
4.
Bibliorafturi
5.
Role fax
Total lei, fara TVA
Total euro , fără TVA

Cantitate
100 topuri
100 buc
5 topuri
50 buc
5 buc

Pretul
estimat
10 lei
1 lei
50 lei
8 lei
5 lei

Prețul
total
1.000 lei
100 lei
250 lei
400 lei
25 lei
1.775 lei
399 euro

2.1.3. PROCEDURA APLICATA: achiziţie directă
2.1.4. Legislația aplicabilă:
1) Instrucțiunile AMPOSDRU
2) Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publică, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.418 din 15 mai 2006;
3) Legea nr.337/2006 privind aprobarea OUG 34/2006 cu modificarile și completările ulterioare;
4) Hotarârea de Guvern nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 34/2006.
2.1.4. Achiziție pe loturi – NU

2.1.5. Denumire contract şi locul de livrare sau prestare:

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
 (c) Servicii
□
□
Execuţie
Cumpărare
□ Categoria serviciului □ □
□
Leasing
□ 2A □
Proiectare şi execuţie
Închiriere
□ 2B □
□
Cumpărare în rate
Realizare prin orice mijloace □
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
□
Principala locaţie a lucrării
Locul de livrare:
Principalul loc de prestare
SEDIUL
____________________
______________________ ACHIZITORULUI
__
Cod CPV/CPSA
Cod CPV
□□□□□□□□/□□□□□□
30190000-7
Cod CPV/ CPSA
□□□□□□□□/ □□□□□□
3. Durata contractului de achiziţie: 1 lună

4. PREZENTAREA OFERTEI:
4. PREZENTAREA OFERTEI:
4.1. Limba de redactare a ofertei: limba romană
4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului: LEI
4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 24.10.2013.
4.4. Modul de prezentare a ofertei: Oferta se transmite prin posta/ servicii de curierat, la sediul
beneficiarului, pana la data de 24.10.2013, ora 16:00.
Oferta va contine descrierea tehnică a produselor furnizate si pretul în lei fără TVA.
4.5. Posibilitatea retragerii ofertei: Oferta poate fi retrasă până cel târziu în data de
24.10.2013, ora 15:00.
4.5.1. Evaluarea ofertelor 24.10.2013, orele 16:30.
4.6. Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie
şi de soluţionare a contestaţiei: Decizia poate fi contestată printr-o contestaţie depusă în scris

la sediul achizitorului până cel târziu în data de 25.09.2013, ora 14:00. Contestaţia va fi analizată
de o comisie de soluţionare a contestaţiilor numită prin decizie a preşedintelui BNS.

4.7. Clauze contractuale obligatorii:
Oferta va conţine descrierea tehnică a produselor furnizate. Oferta va conţine descrierea
tehnică a bunurilor livrate. Operatorul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele:
Declaraţie de eligibilitate, Declaraţia prevăzută de art.181 din Legea 34/2006, Declatația
privind conflictul de interese, Declarație privind îndeplinirea cerințelor din caietul de
sarcini, precum și certificat constatator din care să rezulte ca obiectul contractului are
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator al ofertantului.
De asemenea, operatorul va semna un contract de achiziţie cu achizitorul, precum și
procese verbale de recepție.
Contractul se încheie pentru un preţ care să nu depăşească suma totală de 1.775 lei fără TVA,
contravaloarea articolelor de papetărie, având specificațiile în conformitate cu cele prevăzute în
caietul de sarcini.
4.8. Plata se face dupa semnarea contractului şi a procesului verbal de recepţie în termen de 60
zile prin ordin de plată. Preţul contractului va fi stabilit in lei.
5. Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câstigătoare:

Pretul cel mai scăzut



Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

□

Pretul cel mai scazut reprezinta valoarea ofertata pe intregul contract.

Persoanele desemnate în efectuarea achiziției sunt Dumitru Costin și Alina Milea.
Persoanele desemnate pentru efectuarea recepției sunt Alina Milea si/sau Manuela Tăbăcaru.

CAIET DE SARCINI

CAIET 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 ofertant
propunerea tehnică.

SPECIFICAŢII TEHNICE și LOCUL LIVRĂRII

Furnizorul va trebui să îndeplinească următoarele specificaţii tehnice:
NR.
crt.
1.

DENUMIREA PRODUSULUI
Hârtie pentru fotocopiatoare

2.

Pixuri

100 buc

3.

Hartie colotech

5 topuri

4.

Bibliorafturi

50 buc

5.

Role fax

5 buc

Cantitate

DESCRIEREA PRODUSULUI

100 topuri

Format A4, 80 gr./mp, 500
coli/top
Pix plastic, corp solid, clemă,
buton și inel din metal, mină
albastră, corp diverse culori:
alb, albastru, roșu, verde,
galben, orange.
Carton alb, A4, 200g/mp
(250coli/top).
Biblioraft A4, plastifiat PP/PP,
margine metalica, 80 mm.
Confectionat din carton color
rigid, plastifiat in exterior/interior
cu folie de polipropilena (PP)
color. Muchie metalica la baza.
Mecanism
metalic
nichelat
pentru prinderea documentelor.
Buzunar transparent pentru
eticheta
interschimbabilă
.Format : A4.( Culori:
roz,
turcoaz, bleu.)
Role fax, dimensiuni 210mm x
30mm

-

Livrarea produselor se va face la sediul beneficiarului în termen de 24 de ore de la
încheierea contractului.

-

Recepţia se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemată într-un proces verbal de
recepţie cantitativă semnat de ambele părţi si va însoţi obligatoriu documentele de plată.

FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC
………………………………………….
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul,
___________________________________________________
reprezentant împuternicit al ………………………………………
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
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 .................. .

Data completării ..............

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

OPERATOR ECONOMIC
…………………………………
DECLARAŢIE
declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006)
Subsemnatul(a)........................................................................................., reprezentant legal al
……………………………………………………………., în calitate de ofertant/candidat/concurent la
procedura de achiziţie directă pentru achiziţia de articole de papetarie, organizată de Blocul
Naţional Sindical declar pe proprie răspundere că:
 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;
 nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
 mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data
solicitată ............;
 în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile
contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură să producă
grave prejudicii beneficiarilor mei;
 nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli in materie profesională.
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 completării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ..................
Operator economic,
………………………………………….
(semnătura autorizată)
OPERATOR ECONOMIC

PRESTATOR
..............................................................
Declaratie privind conflictul de interese
Subsemnatul, ......................................................................................., declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ma aflu in situatiile prevazute la art.
691 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 si la art. 14 din OUG
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea
si utilizarea fondurilor publice nationale aferente acestora.
De asemenea, declar ca:
■

nu exista legaturi intre structurile actionariatului ofertantului si Achizitor;

■ nu detinem actiuni in doua societati participante / ofertante la aceasta achizitie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

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

Operator economic,

(Data)

..........................................
(semnătura autorizată)
OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind
INDEPLINIREA CERINTELOR PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI

catre: ...............................................................
(denumirea autoriatii contractante si adresa completa)

Examinand

documentatia

de

atribuire,

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

(denumirea

si

sediul/adresa ofertantului), declaram ca indeplinim conditiile descrise in caietul de sarcini si ne
oferim ca, in conformitate cu prevederile cuprinse in documentatia de atribuire susmentionata, sa
prestam serviciile ................................................................... cu respectarea cerintelor incluse in
caietul de sarcini.
Semnatura si stampila ofertantului
..........................................
(Semnatura autorizata)

MODEL OFERTA

Fata de cererea de oferte pentru ARTICOLE DE PAPETĂRIE, necesare pentru desfăşurarea
activitatii proiectului “Caravana Carierei”, postată pe site-ul proiectului in data de 18.10.2013,
1. DATE DE IDENTIFICARE ALE OFERTANTULUI:
A. Denumirea persoanei juridice: …………………………………
B. Numar

inregistrare la

Registrul

Comertului /

Registrul

special

……………………
C. Contul bancar: ……………………..
D. Cod unic de inregistrare fiscala: ……………………………………
E. Telefon/fax/e-mail: ………………………………….
F. Persoana de contact: ……………………………
2. DATE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ – corespunzător caietului de sarcini
3. DATE PRIVIND OFERTA FINANCIARĂ
-

Cu detalierea prețului pentru fiecare din produse+ alte chetuieli

-

Oferta va conține atat prețul defalcat/unitar cât și prețul total final

Semnatura
……………………

al instantei:

1. Model Contract de furnizare
Contract de furnizare
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de
produse,
între
......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresă
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……..............................................…………….....................denumirea
operatorului
economic
adresă ................................................................. telefon/fax .............................................. număr
de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie,
bancă)
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică
în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă

un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin
scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă
de naţionalitatea furnizorului;
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.
(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 dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină
.................................... ..................în perioada/perioadele
(denumirea produselor şi
cantităţile)
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 ................................ .
(denumirea produselor)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al
serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este
de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până
la ………...............
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte
intergrantă a contractului)
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să
instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite
în prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de
livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.4 - Furnizorul se obligă 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.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1
-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul
îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor)

9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală ..........din plata neefectuată.
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptămână de
întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data
de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea executării
contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună
execuţie)
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul
de începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună
execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în termen de
......…............. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)
10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru
a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul
contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face
la destinaţia finală a produselor.
(se precizează destinaţia finală a produselor)
11.4 - 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.
11.5 - 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.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau altor obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi
extreme, la soare şi la 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.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare
grea în toate punctele de tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta
strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute
de către achizitor)
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor,
respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie produselor.

14.. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de
termenul comercial de livrare convenit.
(se precizează termenul comercial de livrare)
15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15.2.- 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.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin
contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (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.
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în
propunerea tehnică.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi
instalarea acestora la destinaţia finală.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau
de a înlocui produsul în 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.
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala
furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea
faţă de furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului1
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
1

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm

17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare)
18. Subcontractanţi2
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va
determina schimbarea preţului contractului.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele
înscrise în graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
furnizorului.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
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În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării

20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - 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.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele
judecătoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi)
Achizitor,
................................ (semnătură autorizată)
LS

Furnizor,
.............................. (semnătură autorizată)
LS

