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ANUNT PUBLICITAR
furnizare produse consumabile, de birotica si papetarie

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” lanseaza aceasta cerere
de oferte pentru achizitia de produse consumabile, de birotica si papetarie , necesare implementarii proiectului
intitulat “Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, in vederea derularii procedurii de
achiziţie directă.
Obiectul contractului: “Furnizarea de produse consumabile, de birotica si papetarie ”, cod CPV 30192700-8 (Rev.
2).
Produsele se vor achizitiona la cererea si in cuantumul cerut de achizitor.
Sursa de finantare: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!
Documentatia de atribuire se poate obţine de pe site-ul www.inpm.ro. Termenul limită de depunere este
18.03.2011, ora 10:00. Criteriul de atribuire al contractului va fi pretul cel mai scazut.
Ofertele se depun la sediul achizitorului: Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, cod postal 061692.
Informatii suplimentare pot fi solicitate la tel: 021.313.17.29, persoana de contact Cristian Marcel Sterian,
responsabil financiar.

Vă mul umim și va dorim succes!

DR. ING. IONEL IORGA

DIRECTOR GENERAL
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APROBAT

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ing. Ionel IORGA

DOCUMENTATIE

PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI

IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE CONSUMABILE, DE BIROTICA SI

PAPETARIE

Cod CPV: 30192700-8, 30197642-8, 30199230-1, 30193700-5, 30197210-1, 22852000-7, 30199600-6,

22816300-6, 44424200-0, 30192121-5, 30192125-3, 30192920-6, 30197320-5, 30197110-0, 30237380-6,

30192700-8, 30192123-9, 30125100-2, 30234600-4 (Rev. 2)

Avizat:  Negoiţă Simona, manager de proiect ______________

Întocmit,

Badea Aurelia, consilier juridic _________________________

Sterian Cristian Marcel, responsabil financiar _____________

Bucureşti

2011
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FIŞA DE DATE
privind furnizare produse consumabile, de birotica si papetarie Proiect POSDRU 55075

Achizitor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA
MUNCII “ALEXANDRU DARABONT” – INCDPM

Proiect: “Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”
ID Proiect
Posdru

55075

Calitatea
achizitorului
în cadrul
proiectului:

Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor :

Denumire: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru
Darabont” - INCDPM Bucureşti
Adresa: Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, cod postal 061692
Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian,
responsabil financiar

Telefon: 021.313.76.12

Email: office@inpm.ro Fax: 021.315.78.22

1.2. a. Termen limită de depunere a ofertelor: 18 martie 2011, ora 10:00
b. Adresa unde se primesc ofertele:
La sediul Institutului Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” – INCDPM
din Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul poştal 061692 – Secretariat, cu menţiunea “Furnizare
produse consumabile, de birotica si pap etarie Proiect POSDRU 55075”.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Descriere

2.1.1.Denumirea contractului de achiziţie: Furnizare produse consumabile, de birotica si papetarie in
cadrul proiectului finanţat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/55075

office@inpm.ro
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2.1.2. Descrierea serviciilor/produselor ce vor fi achiziţionate: Furnizarea de produse consumabile,
de birotica si papetarie, Cod CPV: 30192700-8, 30197642-8, 30199230-1, 30193700-5, 30197210-1,
22852000-7, 30199600-6, 22816300-6, 44424200-0, 30192121-5, 30192125-3, 30192920-6, 30197320-5,
30197110-0, 30237380-6, 30192700-8, 30192123-9, 30125100-2, 30234600-4 (Rev. 2), este necesară
pentru implementarea proiectului “Securitatea şi săn ătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” ID
55075. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013 Investeste în oameni!
Furnizarea de produse consumabile, de birot ica si papetarie va fi contractată pe toată durata de
implementare a proiectului.
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

a. lucrări b. produse c. servicii
Execuţie
Proiectare şi execuţie
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de achizitor

Cumparare
Leasing
Inchiriere
Cumparare în rate

Categoria serviciului
2A
2B

Principala locaţie a lucrării: Principala locaţie a lucrării:
Bucureşti

Principala locaţie a lucrării:

2.1.4. Durata contractului de achiziţie
Contractul intră in vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 01.08.2013

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA
OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut  X

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

4. PREZENTAREA OFERTEI

Modul de prezentare a ofertei
(tehnic şi financiar)

Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnică şi financiară:
2. Documente de calificare:
- dovada ca are ca obiect de activitate furnizarea de produse
consumabile, papetarie şi birotica
- certificat fiscal - copie

Termenul de plata pentru produsele furnizate se va face în
maxim 15 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie.

Ofertele se primesc pe adresa Institutului Naţional de Cercetare -
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Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” –
INCDPM din Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul
poştal 061692 – Secretariat, cu menţiunea “Furnizare produse
consumabile, de birotica si papetarie Proiect POSDRU 55075”.

Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase până la data de
18.03.2011, ora 09:00

Informaţii referitoare la termenele
pentru livrarea bunurilor/prestarea
serviciilor

Furnizarea produselor va începe dupa semnarea contractului, la
solicitarea achizitorului.

Produsele se vor achizitiona la cerere si in cuantumul cerut de
achizitor, pe bză de comandă scrisă.

Clauzele contractuale obligatorii,
inclusiv condiţiile de
actualizare/modificare a preţului
contractului de achiziţie

Preţul unitar al produselor nu va putea fi modificat pe perioada
de derulare a contractului.

CAIETUL DE SARCINI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont”, denumit în continuare
INCDPM, lanseaza aceasta cerere de oferte pentru achizitia de produse consumabile, de birotica si papetarie ,
necesare implementarii proiectului POSDRU intitulat “Se curitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru
competitivitate”.

Sursa de finanţare: Proiectul “Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”,
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 - Investeşte în oameni!, contract de finanţare POSDRU/ 81/3.2/S/55075.

Produsele se vor achizitiona la cererea si in cuantumul cerut de achizitor, în baza unei comenzi scrise.

Preţul unitar al produselor va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Transportul produselor la sediul INCDPM va fi în sarcina furnizorului. Transportul produselor va fi gratuit.

INCDPM va achiziţiona produse consumabile, de birotica si papetarie în valoare totală de 56.000 lei, fără TVA.

Termenul de plata pentru produsele furnizate se va face în  maxim 15 zile de la data încheierii procesului verbal
de recepţie.
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FORMULARE

PROPUNERE TEHNICA - FINANCIARA

LISTA NEEXHAUSTIVA PRIVIND NECESARUL DE PAPETARIE/BIROTICA/CONSUMABILE

Produs
Valoare lei
- fără TVA -

Tonner HP Laser Jet 1320N
Tonner HP Laser Jet 1200
Tonner  HP Laser Jet P1505
Tonner  HP Laser Jet 1160
Tonner HP Laser Jet 1150
Tonner HP Laser Jet 1300
Tonner HP DeskJet 3420
Tonner HP DeskJet F4172
Tonner HP C 5280
Tonner EPSON STYLOUS COLOR
Tonner  XEROX WORK CENTER PE 114e
Agrafe metalice
Biblioraft carton colorat
Capse
CD-R
CD-RW
DVD-R
DVD-RW
Creion mecanic
0.5 mm – 0.7 mm
Mine creion
Cub din hartie
Index/notes  autoadeziv
Pixuri cu gel
Post it
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Cutie arhivare 8-10 cm
Dosar carton cu sina colorat
Dosar carton incopciat colorat
Dosar carton plic colorat
Dosar carton simplu
Dosar din plastic cu sina colorat
Dosar din plastic, cu sistem de incopciere, colorat
Fluid corector
Folie protectie (set)
Hartie alba A4 (top)
Hârtie colorată
Mapa protectie documente
Marker
Permanent marker
Bandă adezivă
Stick notes diferite dimensiuni
Stick index
Separatoare carton color
Capsator 25 coli
Textmarker vârf  lat
CD-marker
Plicuri diferite dimensiuni
Cutter
Perforator
Stick 18/32 G

Produsele vor fi livrate la sediul Beneficiarului, transportul fiind gratuit.
Preturile vor ramane ferme pe toata perioada de derulare a contractului.
Produsele se vor achizitiona la cererea si in cuantumul cerut de achizitor.

OFERTANT
.....................................
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OPERATOR ECONOMIC
____________________

(denumirea/numele)

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 fapt ei 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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate
a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,
_________________

(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [ se insereaza 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) 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 )
OFERTANT/SUBCONTRACTANT
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_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

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

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ____________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt Anul Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie
(echivalent EURO)

1
2
3

Media anuala

Candidat/ofertant,
_______________

(semnatura autorizata)
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CONTRACT DE FURNIZARE

nr. .......... din ......................

PĂRŢILE CONTRACTANTE

În temeiul Ordonanţei 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
şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

Între :
Autoritatea contractantă: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Al.
Darabont” Bucureşti, denumit în continuare INCDPM , cu sediul în Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul
6, telefon/fax 021.313.17.29,  fax. 021.315.78.22, reorganizat prin H.G.  nr. 1.772/2004, cod fiscal RO1558391,
Cod IBAN RO23RNCB0072049685020001 BCR Sucursala Sector 1, reprezentat prin domnul dr. ing. Ionel
Iorga , având funcţia de director general, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
Furnizorul: ................................................ cu sediul în..................., str................, nr. ....., cod poştal ..................,
cu punct de lucru în .................., str. ...................., nr......., cod poştal .............., telefon 021 -.............., fax: 021-
..................., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J../..../............., Cod Unic de Înregistrare nr..................,
cont ...................................deschis la............................., reprezentat legal prin domnul .............. ............., în
calitate de furnizor, pe de altă parte

2. DEFINIŢII
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel :
a) Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţa al celor două părţi, încheiat intre o autoritate
contractantă, în calitate de achizitor  şi un furnizor de produse, în calitate de furnizor ;
b)Achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract
c)Preţul contractului – preţul stabilit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d)Produse – « materiale consumabile (papetarie, materiale consumabile si rechizite de birou) », la locul de
livrare, în cantităţile, la termenele şi preţurile unitare pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze
achizitorului;
e)  Servicii - servicii aferente livrării 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;
e)Standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Capitolul  I - Caietul de
sarcini, din Documentaţia de atribuire .
f) Destinaţie finală – locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele şi anume, la sediul achizitorului.
g)Termenii comerciali – de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 –Camera Internaţională de
Comerţ (CIC)
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h)Forţa majora – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibila 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, embargo, enumerarea nefiind
exhaustiva ci enunţiativa. Nu este considerat forţa majoră un eve niment asemenea celor de mai sus,  care, fără
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.
i) Zi – zi calendaristică, luna - 30 respectiv 31 de zile calendaristice, an – 365 de zile;
3. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI

3.1. Furnizorul se obligă să livreze la sediul achizitorului materialele consumabile (papetărie, materiale
consumabile şi rechizite de birou) solicitate pe bază de comandă.

3.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze şi să pl ătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de furnizare.

3.3. Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate,  plătibil furnizorului
de către achizitor este de ....... lei, la care se adaugă valoarea TVA de .......... lei. Valoarea totală a contractului
este de ..........lei , TVA inclus.
4. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Contractul de furnizare va intra în vigoare la data semnării lui, şi va înceta la data de 01.08.2013.
4.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele solicitate, în termen de maxim 10 de zile de la data primirii
comenzii.
5. MODALITĂŢI DE PLATĂ
5.1. Plata se face de către achizitor direct prin mijloace de decontare legale, conform reglementărilor în vigoare,
în lei, în contul prestatorului în baza:
 a) factura fiscală, indicându-se pe aceasta specificaţia detaliată a produselor, cantitatea şi val oarea;
 b) aviz de expediţie (după caz);
 c) procese-verbale  de  recepţie  cantitativă  şi  de recepţie calitativă, semnate  de părţi,
şi în termen de maxim 20 zile  de la primirea facturii, înregistrată  la achizitor,  prin ordin de plată în contul
furnizorului dar numai după semnarea proceselor verbale de recepţie cantitativă  şi  de recepţie calitativă.
Facturile emise de către furnizo r se vor elibera odată cu livrarea produselor şi vor conţine explicit şi detaliat
preţurile totale şi unitare, precum şi cantităţile aferente.
5.2.  Achizitorul nu se angajează sub nici o formă la efectuarea de plăţi în avans faţă de livrarea produselor .
5.3. Operaţiunile financiar -bancare dintre furnizor şi achizitor se vor efectua prin bancă şi în conturile
menţionate la capitolul 1.
5.4. Furnizorul şi achizitorul vor avea obligaţia de a comunica partenerului de contract orice modificare a
numărului de cont sau a oricăror altor elemente care ar putea influenţa buna desfăşurare a operaţiunilor
financiar-bancare între părţile contractante, în termen de maxim 3 zile de la eventuala lor modificare.
Modificările  vor face obiectul unui act adiţional la contrac t.
6.   DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1 Documentele contractului  sunt:
- documentatia de atribuire
- oferta depusa de furnizor
7. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 - Investeşte în oameni!

Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilitătii lucrătorilor şi a î ntreprinderilor
Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi
angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: Securitatea şi  sănătatea în muncă, o
premisă pentru competitivitate

7.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în propunerea sa
tehnică şi vor fi conforme standardelor în vigoare. Produsele trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de
produs şi de calitate ale furnizorului
7.2. Livrarea produselor se realizează în regim de asigurare a calităţii având ca model de referinţă SR EN ISO
9001/2000 (1), respectiv ISO 14001.
7.3. 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 folosite pentru sau în legătură 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 recepţioneze produsele în termenul maxim de 5 zile de la data livrării acestora la
sediul achizitorului.
8.2. Achizitorul, prin reprezentanţii săi de la destinaţia finală, se obligă să plătească preţul produselor către
furnizor în termen de maxim 20 zile de la primirea facturii înregistrată  la achizitor,  prin ordin de plată în contul
furnizorului dar numai după semnarea proceselor verbale de recepţie a produselor.
9.  SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu va livra produsele solicitate , acesta va plăti penalităţi în
valoare de 0,06 % din valoarea cantităţilor de produse nelivrate, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere
faţă de respectivele termene de livrare.
9.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea per ioadei prevăzute
la articolul 5.1. furnizorul poate solicita penalităţi începând cu prima zi lucrătoare după data scadenţei, o sumă
echivalentă cu 0,06 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
9.3 Dacă valoarea penalităţilor nu acoperă prejudiciile produse părţilor contractante prin nerespectarea
clauzelor care au dus la plata acestor penalităţi, părţile contractante pot percepe partenerului de contract
daune, conform reglementărilor legale în v igoare, până la acoperirea prejudiciului produs, la valori
demonstrabile cu documente.
9.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune -
interese.
9.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr -o notificare scrisă adresată furnizorului, fără
nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
10. RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE
10.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi de specialitate, are dreptul de a inspecta şi testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică, anexă la contract.
10.2. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi şi nefolosite.
10.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi calitative se vor face la destinaţia finală a produselor.
Recepţia cantitativă şi calitativă se va face de către o comisie formată din reprezentanţii părţilor, pe baza de
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proces-verbal în 3 exemplare, din care un exemplar va însoţi produsele, un exemplar rămâne la furnizor, iar
originalul va fi anexat la factura.
Recepţia produselor se va efectua la sediul furnizorului. Acesta va elibera odată cu furnizarea produselor
documentele doveditoare în aces t sens:
a) factura fiscală, indicându-se pe aceasta specificaţia detaliată a produselor, cantitatea şi valoarea;
b) aviz de expediţie (după caz);
c) procese  verbale  de  recepţie  cantitativă  şi  de recepţie calitativă, semnate  de  părţi,
Condiţia obligatorie a efectuării recepţiei de către achizitor va fi existenţa documentelor enumerate mai sus,
precum şi a celorlalte documente reclamate de legislaţia în vigoare privind însoţirea transportului . Achizitorul va
efectua recepţia cantitativă şi calitativ ă a produselor, la sediul său, în termen de maxim 5 zile de la data livrării.
10.4  Pe toată perioada de derulare contractuală achizitorul are obligaţia  de a anunţa furnizorul în maxim 48
ore de la data sosirii produselor la sediul său despre orice ne -concordanţă cu privire la  calitatea produselor
livrate precum şi despre orice altă ne -respectare de clauze contractuale.
10.5 Furnizorul are obligaţia să se prezinte la sediul achizitorului în cazul în care acesta reclamă la recepţie ne -
concordanţe faţă de calitatea de produse contractate, în maxim 48 de ore de la solicitarea scrisă, pentru
constatare.
10.6 În cazul apariţiei de ne-conformităţi ale produselor (caracteristicile de calitate de terminate de achizitor nu
corespund cu cele înscrise în declaraţia de conformitate a furnizorului), controlul calităţii acestora se va efectua
în conformitate cu reglementările în vigoare.
10.7 Achizitorul va informa, în termen de 48 ore de la constatare, furnizorul, iar produsul  afectat de respectivele
deficienţe nu va fi acceptat la plata de către achizitor, decât după ce furnizorul va înlocui produsul refuzat fără
costuri suplimentare pentru achizitor .
10.8 Anunţarea achizitorului pentru efectuarea re cepţiei cantitative şi calitative este în sarcina furnizorului, prin
comunicare telefonică şi fax, cu cel puţin 3 zile înainte de data la care se solicită recepţia la sediul furnizorului.
10.9. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este neces ar, 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. 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 t impul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în
bună stare la sediul achizitorului.
(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. Documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta cerinţele prevăzute în contract.
11.3. Ambalarea, marcarea si depozitarea se vor efectua c onform cerintelor prevazute în specificaţiile tehnice.
11.4. Toate materiale de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 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 sediul achizitorului.
12.2. Data livrării este considerată data la care produsele sunt aduse la sediul achizitorului.
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12.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se va face după
recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise
defurnizor pentru livrare.
12.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de
recepţie a produselor.
Termen de livrare
Termenele stabilite pentru efectuarea livrarilor de bunuri materiale vor fi prelungite dacă se datorează
următoarelor cauze:
 a.) cele generate de beneficiar;
 b.) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru furnizor.

Decalarea  termenelor contractante va fi recalculată luând în considerare perioada de întrerupere sau
întârziere a livrărilor, adăugându-se o durată suplimentară de comun acord, pentru reintrarea în ritmul normal.

Dacă întreruperea livrărilor durează mai mult de 30 zile, oricare dintre părţi poate, după trecerea acestei
perioade, să rezilieze contractul printr -o comunicare scrisă, cu consecinţele ce rezultă din aceasta.
13. TRANSPORT
13.1. Furnizorul are obligaţia de a efectua transportul produselor până la depozitul achizitorului, gratuit, cu
mijloace adecvate, acestea trebuie să fie curate şi acoperite, pentru preînt âmpinarea deteriorarii sau degradării.
14. SERVICII
17.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ PRODUSELOR
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, şi sunt în
conformitate cu specificaţiile tehnice. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele
furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau
oricarei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor putea fi utilizate în condiţii normale.
15.2. (1)Perioada de garanţie acordată produselor de către fu rnizor este cea declarată de către furnizor în
propunerea tehnică şi financiară, de 24 -36 luni.
(2)  Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei finale efectuate după livrarea la sediul
achizitorului.
15.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în
conformitate cu această garanţie.
15.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a răspunde solicitării şi de a înlocui
produsele, în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei
de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioada de garanţie care începe de la data
înlocuirii produselor.

Furnizorul garantează calitatea, execuţia şi perfecta folosinţă a produselor care fac obiectul  prezentului
contract pentru perioada stipulată mai sus print r-un certificat de garanţie şi se obligă să le remedieze sau să le
înlocuiască, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, de la data primirii notificării formulate de către achizitor.

După remedierea sau înlocuirea produselor, între furnizor şi achizitor se întocmeşte un proces-verbal de
recepţie în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. Din total cantitate livrată se vor deconta doar
produsele corespunzătoare calitativ.
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Orice înlocuire, remediere datorate viciilor de concepţie, de ma terial sau de manoperă se  va face pe
cheltuiala proprie a furnizorului. Produsul reparat sau înlocuit, este garantat pentru o perioadă egală cu cea
stipulată pentru produsele din prezentul contract.
15.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reu şeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce niciun
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contr act.
Achizitorul are dreptul să facă reclamaţii privind calitatea în limitele:
 1.) unei perioade de 5 zile de la data procesului verbal de recepţie finală dar nu mai mult de 12 luni de la
data livrării;
 2.) unei perioade de 30 zile de la expirarea garanţi ei stabilită prin prezentul contract cu condiţia ca defectele
să fie descoperite în perioada de garanţie;
 3.) imediat după depistarea unui viciu ascuns descoperit în perioada de garanţie.
Furnizorul va fi obligat să înlăture defecţiunile constatate într -una din următoarele modalităţi:
 1.) să remedieze pe cheltuiala sa defecţiunile constatate;
 2.) să înlocuiască în mod gratuit produsele reclamate şi care nu au putut fi remediate.
Furnizorul va răspunde pentru culpa proprie şi a furnizorilor săi în legătură cu deficienţele calitative constatate
ce provin din concepţie, materiale sau manoperă defectuoasă.
16. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
16.1 Pentru produsele livrate şi insta late, plăţile datorate de achizitor, furnizorului, sunt cele declarate în oferta
ternica-financiara din prezentul contract.
16.2 Preţurile în lei sunt ferme, neactualizabile şi ne -modificabile pentru toată perioada derulării contractului.
17. AMENDAMENTE
17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
18. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
18.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu poate livra produsele, acesta are obligaţia de a
notifica, în timp util, achizitorului;
18.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere
în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului, in procent de 0.06%
pentru fiecare zi de intarziere.
19. REZILIEREA CONTRACTULUI
29.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate
de a cere rezilierea contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune -interese.
20.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la
modificarea clauzelor contractuale în a şa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
20.3. În cazul prevăzut la clauza 22.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării un ilaterale a contractului.
20.4 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti în
cazul în care una dintre părţi:
- este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare;
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- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
- primeşte o notificare (argumentată prin motive întemeiate) prin care i se aduce la cunoştinţă faptul că nu
şi-a executat sau îşi execută în mod necorespunzător obligaţiile care îi revin.
20.5. În cazul prevăzut la pct. 22.4 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data încetării de plin drept a contractului.
20. CESIUNEA
20.1. Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să
obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
20.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.
21. FORŢA MAJORĂ
21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră ar e obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
21.5. 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 dintre
părţi să poată pretinde celeilalte daune -interese.
22. SOLUŢIONAREA LIT IGIILOR
22.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
22.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acest or tratative neoficiale 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 şi a Municipiului Bucureşti, fie de către instanţele
judecătoreşti din România.
23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
24. NOTIFICAREA INTRE PARŢI
24.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte  este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă în scris la sediul prevăzut în partea introductivă a  prezentului contract. Orice
document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
24.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare  recomandată, cu
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe
aceasta confirmare. Daca notificarea se t rimite prin telefon, telegramă, fax sau e -mail ea se consideră primită în
prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
24.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate ulterior, prin
intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
25.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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26. PREVEDERI  FINALE
26.1 Prevederile contractuale referitoare la acelaşi aspect dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din
contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.
26.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional.
26.4. Părţile contractante au obligaţia de a stabili persoanele specializate / responsabililor de contract, pentru a
facilita buna derulare şi rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse de derularea contractului după cum
urmează:
 Furnizorul stabileşte ca persoana competentă pe d -nul/na _______________________________, funcţia –
____________________ telefon __________,  fax: ___________ , care va derula contractul şi va ţine legătura
cu achizitorul;
 Achizitorul stabileşte ca persoană competentă pe dl. Cristian Marcel Sterian, funcţia - Responsabil
financiar din cadrul proiectului POSDRU 55075, telefon şi fax : 021/3131729 care va derula contractul şi va ţine
legătura cu furnizorul.
26.5. Prezentul contract, împreună cu Anexa 1 , care face parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa
parţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
26.6. Orice schimbare de adresă a uneia din părţile contractante va fi comunicată în termen de maxim 48 de
ore partenerului de contract.

Prezentul contract a fost întocmit într -un număr de două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi ......................., data semnării lui.
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