INVITATIE DE PARTICIPARE
S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bld. Basarabia nr. 256 G, Centrul de
Afaceri D Center, et. 1, Indicativ 1.2, sectorul 3, Bucuresti, tel. 0746.783.059 având număr de înregistrare:
CUI 37409960, în calitate de beneficiar, vă adresează invitaţia de a participa cu ofertă, în vederea
atribuirii contractului, având ca obiect prestarea serviciilor de furnizare, conform caietului de sarcini.
1. Valoarea maxima estimata exclusiv TVA: 527.150,00 Lei
2. Codul de clasificare CPV 44175000-7 - Panouri
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a),
(b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de furnizare;
5. Cantitatea produselor care trebuie furnizate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre furnizor se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul furnizorului,
in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a
facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.
9. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici si capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale, care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi
informaţiile/documentele prin aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică
excluderea:
a) Situația personală a ofertantului:
Cerinta nr. 1
Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor,
taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de
organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia.
Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila,
cu mentiunea conform cu originalul.
Documentele justificative care vor putea proba indeplinirea celor asumate pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau
a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie
sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul
constitutiv;
3. alte documente edificatoare, după caz (declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii si dovada
solicitarii de catre operatorul economic in vederea obtinerii acestora)
Cerinta nr. 2
Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local,
eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia.
Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie
lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
Documentele justificative care vor putea proba indeplinirea celor asumate pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau
a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local etc.) la momentul prezentării;
2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie

sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul
constitutiv;
3. alte documente edificatoare, după caz. (declaratie pe proprie raspundere ca nu exista datorii si dovada
solicitarii de catre operatorul economic in vederea obtinerii acestora)
b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Cerinta nr. 1
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in raza caruia
este situat sediul ofertantului.
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din
țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre
situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile
care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va
completa depune copie conform cu originalul dupa certificatul constatator emis de ONRC
10. Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară, capacitatea tehnică şi profesională, precum
și standard de asigurare a calității a operatorului economic; informaţii/documente pe care trebuie să le
prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic, dacă
acestea au fost impuse.
a) Capacitatea economică și financiară: nu este cazul;
b) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Cerinta nr. 1
Lista principalelor furnizari de produse similare în ultimii 3 ani. Se solicita experienta similara in
furnizarea de produse similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat prin cel putin
1 contract, sau a mai multor contracte a carui/ caror suma a valorilor produselor furnizate in ultimii 3 ani a
fost de minim 400.000 lei fara TVA.
Furnizarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate
de autoritati contractante sau clienti privati beneficiari.
c) Standarde de asigurare a calității: nu este cazul;
11. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 30 zile;
12. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
13. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut, cu indeplinirea cerintelor minimale si
obligatorii din documentatia descriptiva;
14. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0746.783.059, si e-mail:
algorithm.residential@gmail.com;
15. Data limită până la care se pot solicita clarificări: 19.10.2017, ora 1400;
16. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este
20.10.2017, ora 14.00, la sediul S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. din str. Jean
Steriadi nr. 17, et. 2, Sectorul 3, Bucuresti, cu respectarea urmatoarelor mentiuni:
- Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei, in original, intr-un plic marcat
corespunzator.
- Toate documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila, vor avea
mentionata data la care s-au intocmit, vor fi stampilate si semnate cu numele in clar pe fiecare
pagina de reprezentantul/ reprezentantii autorizati/ autorizati corespunzator sa angajeze
ofertantul in acordul-cadru.
- In cazul documentelor emise de institutii/ organisme oficiale abilitate in acest sens,
documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
- Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare se vor introduce in
plicuri distincte, marcate corespunzator.
- Fiecare plic va avea in interior un opis al documentelor pe care la contine;

- Cele trei plicuri se vor introduce intr-un plic, inchis corespunzator si netransparent, care va fi
marcat. Plicul exterior va fi sigilat.
- Tot in plic distinct, anexat plicului exterior, vor exista documentele care insotesc oferta: 1)
Scrisoarea de inaintare; 2) Imputernicirea din partea operatorului economic pentru participarea
la deschiderea ofertelor; 3) Acest plic va fi marcat cu mentiunea: "Documente care insotesc
oferta".
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa beneficiarului, S.C. ALGORITHM
RESIDENTIAL S.R.L. si cu inscriptia: „OFERTA PENTRU ACHIZITIA PUBLICA: ”OTEL
BETON” «A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 20.10.2017, ORA 15:00».
- Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, beneficiarul nu isi asuma
nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
- Oferta care este depusa/ transmisa la o alta adresa a beneficiarului decât cea stabilita in
invitatia de participare ori care este primita de catre beneficiar dupa expirarea datei limita
pentru depunere se returneaza nedeschisa, fiind considerata oferta intârziata.
17. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 20.10.2017, ora 15:00, la sediul S.C. Algorithm Residential S3
S.R.L, din str. Jean Steriadi nr. 17, et. 2, Sectorul 3, Bucuresti
18. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind
termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax
şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii: nu este cazul;
19. Contractul cu operatorul desemnat castigator va fi semnat dupa aprobare de catre AGA a S.C.
Algorithm Residential S3 S.R.L.
Cu stimă,
Presedinte,
Panait Radu Alin

DOCUMENTATIA DESCRIPTIVA
SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor
pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic oferta tehnică şi oferta financiara.
1.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Furnizare materiale de constructii, Panouri Sandwich CPV 44175000-7 - Panouri necesare
pentru lucrari de constructii a SC Algorithm Residențial S3 S.R.L., prin incheierea unui contract-cadru de
furnizare.
2.OBIECTIVE GENERALE
Prezentul caiet se sarcini precizeaza conditiile de achizitie a produsului “panouri
sandwich” inclusiv transportul si manopera la locatiile din sectorul 3 indicate de catre beneficiar.
Produsele vor respecta legislatia ( Legea 10/1995, Legea 177/2015), normativele si standardele in
vigoare referitoare la panouri sandwich, dar si restul actele normative in vigoare la data expedierii catre
beneficiar, in caz contrar vor fi considerate neconforme.
Produsele trebuie sa asigure nevoile corespunzatoare domeniilor de utilizare si anume: sa
indeplineasca conditiile tehnice de calitate, conform caietului de sarcini si a planurilor tehnice anexate
Pretul produselor va include transportul in locatiile din Sectorul 3 indicate de catre beneficiar.
Controlul calitatii si criteriile de conformitate a prefabricatelor vor fi realizate pe faze
- la aprovizionare
- inainte de utilizarea materialelor
- la locul punerii in opera.
Se accepta si standarde echivalente pentru cele mentionate mai sus, dar care sa indeplineasca
conditiile tehnice din cele mentionate.
Pretul per mp va include si transportul in locatiile din Sectorul 3 indicate de catre beneficiar,
respectiv:
- Scoala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București;
-

Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București;

3.CARACTERISTICI TEHNICO -FUNCTIONALE ALE PRODUSULUI
Panourile Sandwich ce urmeaza sa fie livrate trebuie sa corespunda cu cantitatile din planul anexat.
Panourile termoizolante de fatada nu au rol de structura astfel ca trebuie sa reziste la propria lor greutate,
la vant, la actiuni mecanice si la alte sarcini.Panourile termoizolante de fatada trebuie sa asigure atat
protectia termica si fonica a spatiilor pecare le inchid cat si protectia necesara in caz de incendiu stabilita
sub forma de grad de rezistenta lafoc prin scenariul de siguranta la incendiu.

MATERIALE SI PRODUSE
Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel:

Scoala 21:
Perete: vata mineral 10 cm grosime / spuma poliuretanica
Culoare: Exterior: gri RAL 9002 (750 mp), rosu RAL 3000 (630 mp)
Interior: alb
Tabla cutata = 0,5 mm
Acoperis: vata mineral 10 cm grosime
Exterior: table cutata, culoare gri
Interior: intrados table, culoare alba (suprafata=1370 mp)
Tabla cutata = 0,6 mm
Scoala 196:
Perete: vata mineral 10 cm grosime / spuma poliuretanica
Culoare: Exterior: gri RAL 9002 (335 mp), rosu RAL 3000 (480 mp)
Interior alb
Tabla cutata = 0,5 mm
Acoperis: vata mineral 10 cm grosime
Exterior: table cutata, culoare gri
Interior: intrados table, culoare alba (suprafata=665 mp)
Tabla cutata = 0,6 mm
Obligatoriu prinderile aparente si accesoriile sa fie incluse in pret.

4.PRODUSE / VALORI ESTIMATE
Conform proiectului tehnic anexat

Scoala 21:
Nr.
Lot
1
2
3

Denumire produs
Panouri Sandwich Perete Culoare Gri
RAL 9002
Panouri Sandwich Perete Culoare
Rosu Ral 3000
Panouri Sandwich Acoperis

u.m
mp

Cantitati
Maxime Aproximative
Cu Vata
Cu Spuma
Total
Minerala Poliuretanica
750
400
350

mp

330

300

mp

1370

0

630
1370

Scoala 196:
Nr.
Lot
1

Denumire produs

u.m

Panouri Sandwich Perete Culoare Gri
RAL 9002
Panouri Sandwich Perete Culoare
Rosu Ral 3000

2
3

mp

Cantitati
Maxime Aproximative
Cu Vata
Cu Spuma
Total
Minerala Poliuretanica
335
200
135

mp

240

240

mp

665

0

Valoarea maxima
estimata / kg (RON)
Exclusiv TVA
u.m
Cu vata
Cu spuma
Minerala poliuretanica

Cantitate
maxima
estimata

Panouri Sandwich Acoperis

480
665

Valoarea estimata
Nr.
Lo
t

Denumire produs

1

Panouri Sandwich
Perete Culoare Gri
RAL 9002
Panouri Sandwich
Perete Culoare
Rosu Ral 3000

2
3

Panouri Sandwich
Acoperis

1085
Mp

115

83

Mp

115

83

Mp

135

--

1110

127.650

92.130

2035

274.725

--

527.150

182.185

TOTAL

•

Valoare maxima estimata
total Exclusiv TVA
(RON)
Cu vata
Cu spuma
Minerala poliuretanica
124.775
90.055

Mentionez ca valorile mentionate sunt aproximative, iar beneficiarul isi rezerva dreptul de a
suplimenta sau diminua cantitatea.

5. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE
a) Propunerea Tehnica trebuie sa contina urmatoarele documente:
1. Oferta tehnica va fi ferma si va cuprinde toate operatiunile necesare pentru ducerea la
indeplinire a obiectului contractului cadru, asa cum sunt stipulate in caietul de sarcini. Propunerea tehnica
va fi întocmita astfel încât în procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea facila a
corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.
2. De asemenea, ofertantul va indica care informatii din cuprinsul propunerii tehnice si/sau din
propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala, conform Formularului.
Cerintele tehnice din caietul de sarcini si specificatiile tehnice sunt obligatorii. Cerintele impuse in
caietul de sarcini sunt cerinte minime.

3. Propunerea tehnica se poate intocmi pentru fiecare scoala in parte, pentru o scoala, doua sau
toate trei, dupa caz.
b) Propunerea financiara se poate intocmi pentru fiecare lot in parte, pentru mai multe
loturi sau pentru toate loturile, dupa caz.
Propunerea financiara trebuie să fie prezentată in lei, fara TVA (valorile fiind exprimate cu maxim
doua zecimale) si va include:
Ofertantii vor depune " FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA" si Anexa la Formular
completat cu datele solicitate de beneficiar.
Operatorul economic va depune oferta pentru valoarea maxima a contractului-cadru pe durata de
10 luni, conform formularului de oferta. Oferta se va intocmi pentru cantitatile maxime.
Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate obtinute în
cadrul ofertelor admisibile
6. MODALITATE DE LIVRARE
Livrarea se va face periodic, la intervale de timp stabilite de comun acord intre furnizor si beneficiar.
Mijloacele de transport vor fi insotite de acte doveditoare a cantitatilor transportate. Furnizorul va
asigura certificarea produsului eliberand in acest sens declaratie de conformitate sau certificat de calitate
conform normelor stabilite de standarde in vigoare. Produsele care nu sunt insotite de documente obligatorii nu
vor fi receptionate.
Livrarea se va face in 2 zile lucratoare de la primirea comenzii.
7. RECEPTIE
Receptia confectiiolor metalice se va face de catre beneficiar la livrarea marfii
- Verificarea documentelor care insotesc marfa.
- Receptia cantitativa.
Daca la verificari produsul nu corespunde prevederilor standardelor si normelor in vigoare referitoare la
calitatea confectiilor metalice livrate, furnizorul are obligatia de a plati daune care sa acopere valoarea refacerii
lucrarilor necorespunzatoare datorita calitatii necorespunzatoare a panourilor sandwich livrate.

8. GARANŢII
Produsul va respecta legislatia si normativele aplicabile in vigoare. In situatia in care beneficiarul
contesta calitatea prefabricatelor, se va efectua o contraexpertiza la un laborator atestat legal, pe cheltuiala
furnizorului, pentru o noua serie de incercari care au ca scop determinarea caracteristicilor prefabricatelor
furnizate. Daca produsul nu corespunde standardului de produs, furnizorul are obligatia sa refaca, pe cheltuiala
sa, lucrarile realizate (puse în opera) şi sa suporte eventualele daune aduse beneficiarului.

9. CONDITII CONTRACTUALE
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatea fiind condiţionată de existenţa
resurselor financiare alocate pentru această destinaţie sau modificari legislative. Nu se admit oferte alternative.
Platile pentru facturile fiscale emise pentru cantitatea de panouri sandwich ce va fi livrata se vor efectua
in termen de cel mult 30 zile de la data emiterii facturii.
10. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Atribuirea contractului se face pe baza criteriului pretul cel mai scazut, prin respectarea stricta a
cerintelor minime din prezentul caiet de sarcini.
Operatorul economic va depune oferta pentru valoarea maxima a acordului-cadru, conform formularului
de propunere financiara si Anexei la Formular.

9. CONDITII CONTRACTUALE
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatea de fier fasonat, fiind condiţionată
de existenţa resurselor financiare alocate pentru această destinaţie sau modificari legislative. Nu se admit oferte
alternative.
Platile pentru facturile fiscale emise pentru cantitatea de fier fasonat ce va fi livrat se vor efectua in
termen de cel mult 30 zile de la data emiterii facturii.
10. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Atribuirea contractului se face pe baza criteriului pretul cel mai scazut, prin respectarea stricta a
cerintelor minime din prezentul caiet de sarcini.
Operatorul economic va depune oferta pentru valoarea maxima a acordului-cadru, conform formularului
de propunere financiara si Anexei la Formular.

Viză Director Tehnic
Tascan Dorel
semnătura

data 30.08.2017

Se aproba,
Administrator
Panait Radu Alin
semnătură

data 30.08.2017

Cap. II - FORMULARE
Lista formularelor utilizate
Formularul nr. 1

Scrisoare de înaintare

Formularul nr. 2

Imputernicire

Formularul nr. 3

Declarație privind eligibilitatea

Formularul nr. 4

Formular de ofertă (propunere financiară)

Formularul nr. 5

Formular de propunere tehnică

Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea
îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din
documentaţia de atribuire
Orice document/ declaraţie/ formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant şi
va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să
reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului
legal.
Documentele/ declaraţiile/ certificatele/ emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în
limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă: original sau copie lizibilă cu
mențiunea “conform cu originalul”, semnată și ștampilată. Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita
ofertantilor declarati câștigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care
acestea au fost depunse în forma “copie conform cu originalul”.
Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele/ declaraţiile/ certificatele în copie conform
cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.
Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie
complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de
confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea beneficiarului.

Formularul nr. 1
Nr. .......... / ………………….

Înregistrat
la
sediul
beneficiarului
nr._________data___________ora_____

OFERTANTUL …….................…….........
(denumirea/numele)
Adresa: …………………………………
Telefon: …………………………………
Fax: ……………………………………...
E-mail: ……………………………………

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea beneficiarului și adresa completă)
Ca urmare a invitației de participare nr. ______ din ______________, privind achizitia serviciilor
de ______________________ conform prevederilor 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea nr. 98/2016
privind
achiziţiile
publice
____________________________,
noi
____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem
alăturat urmatoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii ............................
Ofertant,
........................................................
(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila)

Formularul nr. 2
Operator economic
..........................
(denumirea)
IMPUTERNICIRE
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în
……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului sub
nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de
……………………………….,
Imputernicim
prin
prezenta
pe
Dl/Dna………………….……,
domiciliat
în
……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP
…………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de
………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire ….........................(se
va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul atribuirii contractului.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la
prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul
şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire
la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Beneficiarului
referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.
Data completarii ............................
Ofertant,
........................................................
(denumire)
reprezentată legal prin_____________________
(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila)
(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)
..............................................
Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite

Formularul nr. 3
Operator economic
..........................
(denumirea)
DECLARATIE
1) Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............………………. (ofertant/
candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca
obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu
în situaţia în care membrii personalului beneficiarului sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care
acţionează în numele beneficiarului, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot
influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes
personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în
contextul procedurii de atribuire.
2) Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............………………. (ofertant/
candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca
obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu am fost
condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

3) Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............………………. (ofertant/
candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca
obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu am
încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat,
inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.
4) Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............………………. (ofertant/
candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca
obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu
în oricare dintre următoarele situaţii:
a) am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar beneficiarul poate demonstra acest lucru prin orice
mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea
acestor obligaţii;
b) ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea, iar beneficiarul poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti
sau a unei autorităţi administrative;
d) beneficiarul are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că am încheiat cu
alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu
procedura în cauză;
e) ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această
situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar
această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sancţiuni comparabile;
h) m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea beneficiarului
în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie,
nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i) am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al beneficiarului, să obţină informaţii
confidenţiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau am furnizat
din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor beneficiarului
privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
5) Subsemnatul/a……………..........…………….…. declar că voi informa imediat beneficiarul dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică.
6) De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

7) Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai beneficiarului cu privire la orice aspect tehnic
şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei
alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când,
potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
5
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Ţara de reşedinţă
Adresa
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data

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

Formularul nr. 4
Operator economic
..........................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (propunere financiara)
pentru atribuirea contractului
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii ............................., reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim
ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, să
prestam/furnizam ........................ (denumirea produselor/serviciilor), pentru suma de ..................... (suma
în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) euro, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă
TVA în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre, precum si moneda ofertei) euro, respectiv
pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) lei, plătibilă după
recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .................... (suma în litere şi în cifre, precum si
moneda ofertei) lei;
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam
serviciile/furnizam produsele din anexa, la solicitarea beneficiarului;
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si
cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate;
4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant
intre noi.
5. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.

|_| depunem oferta alternativa.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primita.
Data ……./……../……....
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 1 la formularul nr. 4
Operator economic
..........................
(denumirea)
ANEXA NR. 1 LA FORMULAR DE OFERTĂ (propunere financiara)
pentru atribuirea acordului-cadru furnizare fier

Nr.
Lot
Denumire produs

u.m

Valoare estimata / kg
(RON) Exclusiv TVA
Cu vata
Cu spuma
Minerala poliuretanica

1
2
3

Panouri Sandwich
Perete Culoare Gri
RAL 9002
Panouri Sandwich
Perete Culoare Rosu
Ral 3000
Panouri Sandwich
Acoperis
TOTAL

Cantitate
maxima
estimata
1085

Mp
1110
Mp
Mp

2035

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

Valoare estimata total
Exclusiv TVA (RON)
Cu vata
Cu spuma
Minerala poliuretanica

Formularul nr. 5
Operator economic
..........................
(denumirea)
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA
pentru atribuirea contractului
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul _____________________________, reprezentant
al ofertantului ______________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim
ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestăm
servicii/furnizam produsil ______________________, cu respectarea tuturor cerintelor din
Documentatia descriptiva si documentatia de atribuire, prezenta declaratie facand parte din propunerea
tehnica pe care o formulam.
2. Ne angajam sa mentinem aceasta propunere tehnica valabila pentru o durata de _______ zile, (durata
in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la incheierea si semnarea contractului/acodrului-cadru aceasta propunere tehnica, alaturi de
propunerea financiara, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra
este stabilita castigatoare, vor constitui contract angajant intre noi.
4. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Ţara de reşedinţă
Adresa
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data

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

Cap. III – MODEL CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Contract de furnizare
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
1.
.........................................................................
denumirea
beneficiarului
adresa................................................................, telefon/fax .............................................., număr de
înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie
…………………………………………………………………………,
reprezentată
prin
……………....................................................................,
(denumirea
conducătorului),
funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
2. …….............................................……………......................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:
contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
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;
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;
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;
destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de
Comerţ (CIC);
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;
zi - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
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 şi preţul contractului
4.1. Furnizorul se obligă să să furnizeze ...................................................... 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, din
care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de ......... zile, adică de la............................................până la
………...............
6. Documentele contractului
6.1 Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) 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 .................................................
(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 termen de maxim 20 zile de la data semnarii
contractului de furnizare.
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 termen de 60 de zile de la
primirea facturii fiscale si a receptiei produselor.
8.4 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 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.
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 de 0,1% din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
9.2 În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi 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. Recepţie, inspecţii şi teste
10.1 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.
10.2 (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.
10.3 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor, la locatiile din Sectorul 3.
10.4 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 in termen de maxim 7 zile; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
10.5 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.
10.6 Prevederile clauzelor 10.1-10.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor
obligaţii prevăzute în contract.

11. Ambalare şi marcare
11.1 (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.
11.2 Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
11.3 Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
12.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectiv
locatiile din Sectorul 3.
12.2 (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.
12.3 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de
furnizor pentru livrare.
12.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
de recepţie produselor.
13. Asigurări
13.1 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.
14. Perioada de garanţie acordată produselor
14.1 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.
14.2 (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea
tehnică, respectiv 12 luni.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora la destinaţia
finală.
14.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie.
14.4 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui
produsul în termen de 5 zile, 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.
14.5 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.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1 Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt
cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 Preţul contractului nu se ajustează.
16. Cesiunea
16.1. În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest
contract, obligațiile născute rămănând în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate și
asumate inițial.
17. Întârzieri în îndeplinirea contractului
17.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în
graficul de livrare.
17.2 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.
17.3 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.
18. Forţa majoră
18.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 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.
18.4 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.
18.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6 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.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1 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.
19.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze în
primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii
contractante.
20. Limba care guvernează contractul
20.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări
21.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
21.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
22. Alte clauze
22.1 Prezentul contract se supune legislației aplicabile în vigoare la data încheierii sale. Prevederile legale
imperative aplicabile, prezente și viitoare fac parte din contract.Toate termenele prevăzute în contract se
socotesc pe zile calendaristice, calculate în sistem intermediar (prima zi nu intră în termen, ultima zi intră
în termen). Termenele pe ore încep să curgă imediat și se socotesc împlinite la finele orei corespunzătoare
celei de început din ziua în care se împlinește termenul.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 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.

Achizitor,
(semnături autorizate)
Algoritjm Residential S3 S.R.L.

Furnizor,
(semnături autorizate)
..............................
LS

