Nr.inreg. 123/ALP/14.06.2011

Intocmit,
Expert achizitii

Aprobat,
Manager de proiect

Iancu Magdalena

Elena Timofticiuc

DOCUMENTAŢIE DE ACHIZIŢIE PENTRU
„TICHETE SOCIALE - COD CPV 30199770-8”

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile
generale și particulare care guvernează acest contract ca singura bază a
acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condițiile proprii de
vânzare ale ofertantului. Ofertanții au obligația de a analiza cu atenție
Documentația de Atribuire și să pregătească oferta conform tuturor
instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor
tehnice conținute în această Documentație. Eșecul de a depune o ofertă
care să conțină toate informațiile cerute în termenul prevăzut va duce la
respingerea ofertei. Nu se va ține cont de nici o exprimare a unei rezerve în
oferta cu privire la Documentația de Atribuire. Orice exprimare a unei astfel
de rezerve poate duce la respingerea imediata a ofertei, fără a se efectua
evaluarea acesteia. Nici un cost suportat de operatorul economic pentru
pregatirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat.
Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant,
indiferent de rezultatul procedurii.
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Beneficiar
Achizitor:
Titlul proiectului:
Nr. ref
Calitatea
achizitorului în
cadrul proiectului

AIDROM – ASOCIATIA ECUMENICA A BISERICILOR DIN
ROMANIA
ASISTENTA SI SERVICII PENTRU SOLICITANTII DE AZIL
DIN ROMANIA
FAMI 16.03.02

Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1 ACHIZITORUL
Denumire: AIDROM – ASOCIATIA ECUMENICA A BISERICILOR DIN ROMANIA
Adresă: Str. ILARIE CHENDI nr. 14, SECTOR 2, cod poştal: 021504, Localitate:
BUCURESTI,Ţara: ROMANIA
Persoană de contact:
Telefon:
CATALINA NICULESCU
0757.049.901
MAGDALENA IANCU
0771.341.036

E-mail: aidrom@gmail.com
Fax: 021.210.72.55
Adresă de internet: http://www.aidrom.ro
1.2 a) CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
DATA
ORA
LOCATIA
Nu
http://
Data de publicare a
07.11.2017
este
http://www.aidrom.ro/achizitii
anunţului pe internet
cazul
Nu
Data de publicare a
07.11.2017
este
Ziarul Bursa
anuntului in ziar
cazul
Termen limita de
Ora
solicitare a clarificarilor
15.11.2017
16:00
1)
din partea Ofertanţilor
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Termen limită de
transmitere a
clarificărilor de către
achizitor2)

17.11.2017

Termen limită de
depunere a ofertelor

20.11.2017

Data şedinţei de
deschidere a ofertelor 3)

20.11.2017

Data evaluării
propunerilor tehnice

21.11.2017

Informarea ofertanţilor cu
privire la rezultatul
21.11.2017
procedurii de atribuire
Semnarea contractului4)

23.11.2017

Ora
16:00
Ora
12:00
PM
Ora
13:00
Nu
este
cazul
Nu
este
cazul
Nu
este
cazul

-

Sediu achizitor
Sediu achizitor
Sediu achizitor

-

Sediu achizitor

1) Ora locală a Achizitorului
2) Solicitările de clarificare se transmit înainte de data şi ora specificate în
tabel:
- pe fax sau prin posta directă la secretariatul Achizitorului de la sediu şi
suplimentar
- pe e-mail la adresa persoanei de contact menţionată din partea Achizitorului.
Solicitările de clarificări se vor înainta urmând modelul din formularul 5.
Toate clarificările aferente proiectului vor fi postate la adresa de internet
http://www.aidrom.ro/, sectiunea Achizitii.
Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale
cu Achizitorul în scopul de a obţine avantaje în legătură cu acest contract pe
perioada procedurii de atribuire.
3) Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de
evaluare si reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor economici care au depus
oferte pentru prezenta procedura, precum si alte persoane nominalizate de către
Achizitor.
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4) Data estimativa.

b) ADRESA UNDE SE PRIMESC OFERTELE:
STRADA ILARIE
CHENDI NR. 14, SECTOR 2, BUCURESTI
Orice ofertă primită după termenul limită de depunerea ofertelor stabilită în
documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, va
fi considerata inacceptabila si nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
c) MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZIEI ACHIZITORULUI DE
ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE ŞI DE SOLUŢIONARE A
CONTESTAŢIEI
Decizia poate fi contestată printr-o contestaţie depusă în scris la sediul
achizitorului până cel târziu în data de 22.11.2017 ora 16.00. Contestaţia va fi
analizată de o comisie de soluţionare a contestaţiilor numită prin decizie a
reprezentantului legal al beneficiarului.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Denumire contract: „ACHIZITIE DE TICHETE SOCIALE”
2.2. Descrierea produselor / serviciilor /lucrarilor ce vor fi achizitionate
Tichete sociale inscriptionate cu datele proiectului: titlul proiectului si sigla UE
Tichetele sociale vor fi utilizate de catre beneficiarii proiectului: “Asistenta si servicii
pentru solicitantii de azil (SA) din Romania” – FAMI 16.03.02, pentru achizitia de
produse alimentare, de igiena, alte produse necesare care fac obiectul liniilor
bugetare:
- 8.1. - Asistenta financiara si tichete sociale pentru solicitanti de azil - vulnerabili
- 8.3.a. Pachete alimente/tichete sociale pentru SA (inclusiv pentru SA aflati in
spatiile inchise
- 8.4.a. Pachete igiena personala si curatenie/tichete sociale pentru SA cazati in
centrele AIDRom si centrele IGI (inclusiv pentru SA din spatiile inchise)
Tichetele sociale vor avea valabilitate in anul calendaristic in care au fost emise, cu
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exceptia tichetului emis in perioada: 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi
utilizat la data de 31 decembrie a anului urmator
Nr.crt.

Descrierea
Cantitate
Preţul estimat/ Valoarea
produsului/
tarifului mediu lunar/ Costul
serviciului/ lucrării
estimat pe categorii de
lucrării

1

TICHETE
SOCIALE

Total

18.500 buc 10 LEI/TICHET (TVA inclus) 185.000 LEI
185.000 LEI

Total lei, fără TVA

Total euro (curs euro 4.5984 lei din data 01.11.2017), fără TVA

40.231 EURO

2.3 Denumire contract şi locaţia lucrarii, locul de livrare sau prestare:
a) Produse
- Cumparare
1. Bucuresti:
AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania
Adresa: Bucuresti, Strada Ilarie Chendi nr. 14, sector 2, Bucuresti
Persoane contact: Dana Gavril: 0721.585.976; Silvia Deaconu: 0752.147.315.
2. Somcuta Mare - jud. Maramures:
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil –
MARAMURES
Adresa: Str. Cetatii nr.1A, Somcuta Mare, judetul MARAMURES
Persoana contact: Ionela Grigor: 0726.317.440
3. Radauti, jud Suceava:
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Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil – RADAUTI
Adresa: Str. Perilor nr.2, Radauti, judetul SUCEAVA
Persoana contact: Pr. Ilie Sfarnaciuc, tel: 0741.973.181.
4. Timisoara:
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil –
TIMISOARA
Adresa: Str. Gheorghe Sincai, Nr. 9, Timisoara, jud. Timis
Persoana de contact: Flavius Ilioni, Tel: 0757.049.902, Paula Dig: 0742.703.510.
5. Galati:
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil – GALATI
Adresa: str. Savinesti nr. 2, Galati, judetul GALATI
Persoana contact: Elena Blagan, tel: 0741.128.922.
6. Giurgiu
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil - GIURGIU
Adresa: Bulevardul 1907, jud. Giurgiu
Persoana contact: Popescu Vasile, tel: 0741.129.375.
Tichetele sociale vor fi livrate la solicitare achizitorului in termen de maximum 3 zile
de la comanda ferma in care se precizeaza numarul de tichete care urmeaza sa fie
tiparite in luna respectiva. Livrarea se va face catre locatiile specificate mai sus, pe
cheltuiala furnizorului
2.4. Durata contractului de achiziţie publică: De la data semnarii si pana la
06.07.2018
2.5. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
procedura competitiva, conform “Reguli privind atribuirea contractelor de achiziţii
de produse, servicii sau lucrări finanţate din Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare
efectuate de către beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autorităţi
contractante în conformitate cu prevederile art. 4 (1) sau nu îndeplinesc cumulativ
condiţiile prevazute la art. 4 (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice”

3. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE:
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Pretul cel mai scazut

■

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1 Limba de
Limba romana
redactare a ofertei
4.2 Moneda in care LEI
este exprimat pretul
contractului
4.3 Perioada de
30 de zile inclusiv
valabilitate a ofertei
Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat
aceasta va fi respinsa
4.4.Modul de
Conditii generale
prezentarea ofertei
Oferta si documentele care însotesc oferta se vor depune in
(tehnic şi financiar)
plic sigilat la adresa: AIDROM – ASOCIATIA ECUMENICA A
BISERICILOR DIN ROMANIA, STRADA ILARIE CHENDI NR.
14, SECTOR 2, BUCURESTI

Plicul exterior va fi marcat cu numele complet al companiei
care aplica va purta mentiunea:
OFERTA PENTRU ACHIZITIE DE TICHETE SOCIALE..
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE ……………………
si va fi insotit de scrisoarea de inaintare – modelul 1
Plicul trebuie sa contina trei plicuri sigilate, unul pentru
propunerea administrativa unul pentru propunerea tehnica si
unul pentru propunerea financiara. Pe plicurile interioare se va
mentiona ce anume contin.
Data limita pentru depunerea ofertei:
20.11.2017, ora 12.00 PM
Ofertele trebuie depuse pâna la termenul limita specificat
atat in documentatie cat si în invitatia de participare la
achizitie.
Propunerea administrativa (criterii de calificare):
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1. Documentul European de Achizitie Unic (DUAE)-declaratie
pe proprie raspundere prin care declara ca nu se afla intr-una
dintre situatiile de excludere prevazute in Legea 98/2016
privind achizitiile publice (conform punctului 4.8)
2. Declaraţie pe propria rãspundere privind neîncadrarea în
prevederile art. 129 (evitarea conflictului de interese) asa cum
sunt prevazute in HG 395 din 2016 – formularul 2
4. Certificate de atestare fiscalã (datorii la bugetul consolidat
general si bugetul local ) din care sã reiasã ca ofertantul nu are
datorii scadente
3. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul
Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele
complet, sediul, persoanele autorizate /administratori copie
conform cu originalul.
Pentru persoane fizice / juridice straine - Documente edificatoare care să
dovedească o formă de înregistrare că persoana juridică / fizică şi,după caz,
de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional , în conformitate
cu prevederile legale din ţară în care ofertantul este stabilit (original şi copie
în limba română)

Toate paginile documentelor de calificare se numeroteaza si se
semneaza si stampileaza pe fiecare pagina
Propunerea tehnica consta în:
1. O descriere detaliata a produselor oferite în conformitate cu
Caietul de Sarcini. Va fi elaborata astfel încât sa rezulte ca sunt
îndeplinite în totalitate cerintele Caietului de sarcini.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre
ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor prevazute în Caietul de
sarcini
Documente obligatorii:
- Specimen tichet social
- Date de contact furnizor
- Lista unitatilor afiliate unde pot fi utilizate tichetele sociale
Toate paginile ofertei tehnice se numeroteaza si se semneaza si
stampileaza pe fiecare pagina.
Propunerea financiara va contine:
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1. Formularul nr.3 (Formularul de Oferta).
2. Centralizator de preturi (defalcarea pe preturi unitare).formularul nr.4.


Propunerea financiara va fi calculata în LEI, si va avea
inclus toate taxele aferente.
 Propunerea financiara trebuie sa fie ferma si conforma cu
Caietul de sarcini.
Platile se vor face în lei conform prevederilor legale în vigoare.
Nici o plata nu va fi facuta pentru articolele pentru care nu s-a
pus pret unitar. Aceste articole vor fi acoperite de valoarea totala
a ofertei financiare, livrarea acestora fiind obligatorie.
Plata facturilor se va efectua prin transfer bancar, dupa livrarea
in centrele specificate, a tichetelor sociale.
Toate paginile ofertei financiare se numeroteaza si se semneaza
si stampileaza pe fiecare pagina
4.5.Posibilitatea
retragerii sau
modificării ofertei

Sunt considerate OFERTE INACCEPTABILE ofertele care:
AU FOST DEPUSE DUPA EXPIRAREA TERMENULUI
LIMITA (data si ora) PENTRU DEPUNEREA OFERTEI,
- AU FOST TRANSMISE LA O ALTA ADRESA DECAT CEA
STABILITA IN INVITATIA DE PARTICIPARE
- A FOST DEPUSA DE UN OFERTANT CARE NU
INDEPLINESTE UNA SAU MAI MULTE DINTRE
CERINTELE DE CALIFICARE STABILITE IN
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SAU NU A PREZENTAT
DOCUMENTE RELEVANTE IN ACEST SENS.
Nu se acceptă retragerea sau modificarea ofertei
Nerespectarea modalitatii de depunere a plicurilor sigilate
separat va conduce la descalificarea ofertelor.
Depunerea ofertelor se poate realiza prin posta, curier sau
predare personala, nu mai tarziu de 20.11.2017, ora 12.00 PM.
Depunerea se dovedeste prin stampila datata a postei, cu data
inscrisa pe AWB-ul curierului sau, in cazul depunerii personale,
printr-un numar de inregistrare a depunerii, mentionandu-se
-
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persoana care a preluat plicul. Ofertele se depun la urmatoarea
adresa:
AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania
Adresa: Bucuresti, Strada Ilarie Chendi nr. 14, sector 2,
Bucuresti
4.6. Garantia de
participare
4.7. Garantia de
buna executie
4.8.Motive de
excludere la
procedura

Nu este cazul.
Nu este cazul.
Operatorii economici vor completa Documentul European de
Achizitie Unic (DUAE)-declaratie pe proprie raspundere prin
care declara ca nu se afla intr-una dintre situatiile de
excludere prevazute in Legea 98/2016 privind achizitiile publice
cu referire la:
- 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;
- 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;
- infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,
prevăzute de art. 181 -185 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;
- 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
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care respectivul operator economic a fost condamnat;
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;
- 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;
- fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea
intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27
noiembrie 1995.
- aflarea în procedura insolvenţei sau în lichidare, în
supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii conform art.
164 lit b) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
- încălcatrea în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui
contract de achiziţii sectorial 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 conform art. 164 lit g) din Legea
nr.98/2016 privind achiziţiile publice
-îndeplinirii obligaţiilor
de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiile bugetul general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este
stabilit
- daca-stabilirea , prin hotărârea judecatoreasca sau decizie
administrativa
definitorie si obligatorie, a vinovatiei pentru
încalcarea obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat ,
- intrarii în procedura de insolventa sau in lichidare, în
supraveghere judiciară sau in incetarea activitatii;
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- stabilirii, printr-o decizie a unei instante judecatoresti s-au a
unei unitati administrative, vinovat pentru comiterea unei
abateri profesionale grave care îmi pune în discuţie integritatea
- incheierii cu alţi operatori economici acorduri care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura
de achizitie in cauza
-aflarii intr-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
- participarea la pregătirea procedurii de atribuire si acest lucru
nu a condus la o distorsionare a concurenţei;
-incalcarea in mod grav sau repetat a obligaţiile principale ce-mi
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, si nu s-a
ajuns la ncetarea anticipată a respectivului contract, la plata de
daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit
candidatul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile
prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria
raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi
legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o
declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati
administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale
care are competente in acest sens;documente emise in alta limba decat limba romana vor fi
prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere
autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor
avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al
persoanei semnatare;
- in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare
asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE, In cazul in care
persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu
este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat,), se va
atasa o împuternicire pentru acesta.
In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta
financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori,
fiecare sustinator are obligatia de a prezenta DUAE
Certificatele de atestare fiscalã (datorii la bugetul consolidat
general si bugetul local ) din care sã reiasã ca ofertantul nu are
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datorii scadente.
4.9. Informatii
privind persoanele
cu functii de decizie
din cadrul
achizitorului si
informatii privind
persoanele cu
atributii in ceea ce
priveste
organizarea
derularea si
finalizarea
procedurii de
atribuire a
contractului

Operatorii economici vor completa declaraţie pe propria
rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 129
(evitarea conflictului de interese) asa cum sunt prevazute in HG
395 din 2016. – formularul 2

4.10 Informatii
privind capacitatea
de exercitare a
activităţii
profesionale
4.11 Informatii
privind asociatii

Nu este cazul.

4.12 Informatii
privind tertii
sustinatori

In cazul in care ofertantul are subcontractanti, declaratia va fi
prezentata si pentru acestia.
Se vor nominaliza persoanele cu functii de decizie din cadrul
achizitorului si informatiI privind persoanele cu atributii in ceea
ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire a contractului.

În cazul în care oferta depusa în asociere va fi declarata
castigatoare se va prezenta, înainte de data semnării
contractului, Acordul sau scrisoarea de asociere legalizată prin
care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea
conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, ca
liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca
instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în
nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea
contractului.
În cazul în care oferta depusa în asociere va fi declarata
castigatoare
se va prezenta, înainte de data semnării
contractului, Acordul sau scrisoarea de asociere legalizată prin
care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea
conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, ca
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4.13 Informatii
privind
subcontractantiii

4.14 Informaţii
referitoare la
termenele pentru
livrarea bunurilor/
prestarea serviciilor/
execuţia lucrărilor

liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca
instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în
nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea
contractului.
Operatorul economic va prezenta declaraţia privind lista
subcontractanţilor şi partea/ părţile din contract care sunt
îndeplinite de aceştia. Lista cu subcontractanti va fi insotita de
acordurile de subcontractare. In cazul furnizarii de produse nu
este permisa subcontractarea.
Livrarea tichetelor sociale se va efectua dupa transmiterea
comenzii catre operatorul economic, in centrele mentionate mai
jos, in termen de maxim 3 zile de la comanda ferma:
1. Bucuresti:
AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania
Adresa: Bucuresti, Strada Ilarie Chendi nr. 14, sector 2,
Bucuresti
Persoane contact: Dana Gavril: 0721.585.976; Silvia Deaconu:
0752.147.315.
2. Somcuta Mare - jud. Maramures:
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii
de Azil – MARAMURES
Adresa: Str. Cetatii nr.1A, Somcuta Mare, judetul
MARAMURES
Persoana contact: Ionela Grigor: 0726.317.440
3. Radauti, jud Suceava:
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii
de Azil – RADAUTI
Adresa: Str. Perilor nr.2, Radauti, judetul SUCEAVA
Persoana contact: Pr. Ilie Sfarnaciuc, tel: 0741.973.181.
4. Timisoara:
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii
de Azil – TIMISOARA
Adresa: Str. Gheorghe Sincai, Nr. 9, Timisoara, jud. Timis
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Persoana de contact: Flavius Ilioni, Tel: 0757.049.902, Paula
Dig: 0742.703.510.
5. Galati:
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii
de Azil – GALATI
Adresa: str. Savinesti nr. 2, Galati, judetul GALATI
Persoana contact: Elena Blagan, tel: 0741.128.922.
6. Giurgiu
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii
de Azil - GIURGIU
Adresa: Bulevardul 1907, jud. Giurgiu
Persoana contact: Popescu Vasile, tel: 0741.129.375.

4.15 Modalităţi de
contestare a deciziei
achizitorului de
atribuirea
contractului de
achiziţie şi de
soluţionarea
contestaţiei

Decizia achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie
poate fi contestată în condiţiile şi cu respectarea procedurii
prealabile prevăzute în prezenta documentaţie.
Pentru contestarea deciziei achizitorului de atribuire a
contractului de achiziţie este obligatorie parcurgerea unei
proceduri
administrative
prealabile,
constand
în
înregistrarea unei contestaţii la sediul achizitorului personal
sau prin persoană împuternicită, ori prin poştă/curierat, sau
e-mail, în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei de
atribuire a contractului.
Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină
următoarele elemente:
a) datele complete de identificare ale contestatorului
(numele/denumire, domiciliul/sediu social, cod numeric
personal/codul unic de înregistrare, telefon, fax, e-mail,
număr de ordine în Registrul Comerţului sau în alte registre
corespondente, reprezentant legal, act de identitate
contestator/reprezentant legal etc.);
b) denumirea şi sediul achizitorului;
c) denumirea contractului de achiziţie şi procedura
deschisă aplicată;
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d) obiectul contestaţiei;
e) motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei;
f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în
măsura în care este posibil;
g) semnătura contestatorului/semnătura reprezentantului
legal al persoanei juridice şi ştampila corespunzătoare.
Achizitorul va soluţiona contestaţia formulată în termen de
maxim 5 zile de la înregistrarea contestaţiei.
Hotărârea achizitorului privind soluţionarea contestaţiei
poate fi atacată cu plângere la instanţa judecătorească
competentă, în termen de maxim 24 de ore de la
comunicare.
Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, conform
Codului de procedură civilă în vigoare.
Ofertantul care formulează plângerea are obligaţia să
comunice achizitorului, în prealabil înregistrării în instanţă,
o copie a plângerii, precum şi a tuturor înscrisurilor
doveditoare.
Plângerea se soluţionează conform procedurii de
soluţionare a litigiilor în instanţă si prevederilor Legii
98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în
Monitorul Oficial al României, cu completările şi modificările
ulterioare.
Instanţa competentă: TRIBUNALUL BUCUREŞTI, Secţia a
IX-a contencios administrativ şi fiscal, cu sediul în
Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3, Cod poştal 030823,
Bucureşti, România, Tel. +40-021.408.36.00, E-mail:
tribunalul-bucuresti@just.ro, Fax: +40-021.408.37.81, Adresa
Internet: www.tmb.ro.
4.16 Posibilitatea
retragerii sau
modificării ofertei
4.17 Oferte
întârziate

Ofertele depuse la alta adresa sau dupa ora limita de
depunerea ofertei, sunt declarate oferte respinse.
Nu se acceptă retragerea sau modificarea ofertei
Oferta care este transmisa la o alta adresa a Achizitorului
decat cea stabilita în anuntul de participare ori care este
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4.18 Costul asociat
elaborarii si
prezentarii ofertei
4.19 Clauzele
contractuale
obligatorii, inclusiv
condiţiile de
actualizare/
modificare a preţului
contractului de
achiziţie

primita de catre Achizitor dupa expirarea datei si orei-limita
pentru depunere va fi respinsa si in cazul in care aceasta a
fost depusa in plic sigilat, se returneaza nedeschisa.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si
prezentarii ofertei sale, precum si documentelor care o
însotesc, iar Achizitorul nu va fi responsabil sau
raspunzator pentru costurile respective
Contractul va cuprinde clauze asigurătorii privind
răspunderea părţilor în cazul nerealizării contractului în
condiţiile şi la termenele stabilite, clauze penale (penalităţi
şi daune), pact comisoriu de grad IV pentru rezilierea
contractului, precum şi clauze cu privire la modalitatea de
rezolvare a eventualelor litigii ivite pe parcursul derulării
contractului.
Plata preţului contractului se va face în termen de 3-5 zile
de la data semnării procesului verbal de recepţie
cantitativă şi calitativă, pe baza facturii emise de
furnizor/prestator.
Preturile contractului vor fi în LEI si vor fi ferme pe toata
perioada de derulare a contractului

5. SEMNAREA CONTRACTULUI:
Achizitorul va încheia contractul de achizitie publica, la termenul prevazut in
prezentul caiet de sarcini.
Anuntul de atribuire / rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului
de achizitie publica, va fi publicat la adresa de internet: http://www.aidrom.ro/
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SECTIUNEA II
CAIET DE SARCINI

*NOTA: Prevederile prezentului caiet de sarcini reprezinta conditii
contractuale minimale si devin anexă la contractul de achizitie ce urmează
a fi încheiat
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza
cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.
Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice pentru achizitia de tichete
sociale, ce fac obiectul achizitiei publice prin procedura de competitiva in scopul
incheierii unui contract de furnizare in vederea indeplinirii obiectivelor proiectului
„ASISTENTA SI SERVICII PENTRU SOLICITANTII DE AZIL DIN ROMANIA FAMI 16.03.02”

SPECIFICATII TEHNICE

AIDROM-Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania, doreste achizitionarea
de tichete sociale inscriptionate cu datele proiectului: titlul proiectului si sigla UE,
in valoare maxima de 185.000 lei (TVA inclus). Valoarea produselor achizitionate
va fi in functie de necesitatile beneficiarilor proiectului, insa nu va fi mai mica de
50% din valoarea contractata.
Tichetele sociale vor fi utilizate de catre beneficiarii proiectului: “Asistenta si
servicii pentru solicitantii de azil (SA) din Romania” – FAMI 16.03.02, pentru
achizitia de produse alimentare, de igiena, alte produse necesare care fac
obiectul liniilor bugetare:
- 8.1. - Asistenta financiara si tichete sociale pentru solicitanti de azil - vulnerabili
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- 8.3.a. Pachete alimente/tichete sociale pentru SA (inclusiv pentru SA aflati in
spatiile inchise
- 8.4.a. Pachete igiena personala si curatenie/tichete sociale pentru SA cazati in
centrele AIDRom si centrele IGI (inclusiv pentru SA din spatiile inchise)
Tichetele sociale vor avea valabilitate in anul calendaristic in care au fost emise,
cu exceptia tichetului emis in perioada: 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi
utilizat la data de 31 decembrie a anului urmator
Oferta va conţine preţul unitar în lei, cu TVA inclus.
Tichetele sociale vor fi livrate la solicitarea achizitorului in termen de maximum 3
zile de la comanda ferma in care se precizeaza numarul de tichete care urmeaza
sa fie livrate in luna respectiva. Livrarea se va face catre locatiile specificate mai
jos, pe cheltuiala furnizorului
Recepţia se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemată într-un proces
verbal de recepţie cantitativă semnat de ambele părţi si va însoţi obligatoriu
documentele de plată.
1. Bucuresti:
AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania
Adresa: Bucuresti, Strada Ilarie Chendi nr. 14, sector 2, Bucuresti
Persoane contact: Dana Gavril: 0721.585.976; Silvia Deaconu: 0752.147.315.
2. Somcuta Mare - jud. Maramures:
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil –
MARAMURES
Adresa: Str. Cetatii nr.1A, Somcuta Mare, judetul MARAMURES
Persoana contact: Ionela Grigor: 0726.317.440
3. Radauti, jud Suceava:
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil –
RADAUTI
Adresa: Str. Perilor nr.2, Radauti, judetul SUCEAVA
Persoana contact: Pr. Ilie Sfarnaciuc, tel: 0741.973.181.
4. Timisoara:
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Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil –
TIMISOARA
Adresa: Str. Gheorghe Sincai, Nr. 9, Timisoara, jud. Timis
Persoana de contact: Flavius Ilioni, Tel: 0757.049.902, Paula Dig: 0742.703.510.
5. Galati:
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil –
GALATI
Adresa: str. Savinesti nr. 2, Galati, judetul GALATI
Persoana contact: Elena Blagan, tel: 0741.128.922.
6. Giurgiu
Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil GIURGIU
Adresa: Bulevardul 1907, jud. Giurgiu
Persoana contact: Popescu Vasile, tel: 0741.129.375.
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FORMULARE

Această secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze
elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc si, pe de alta
parte, să permită comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapidă si corectă
a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat / ofertant care participa, în mod individual sau ca asociat, la
procedura de achizitie organizata are obligaţia de a prezenta formularele
prevăzute in cadrul acestei sectiuni, completate în mod corespunzator şi
semnate de persoanele autorizate.

Formularul 1 - Scrisoare de înaintare
Formular nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de
interese
Formular nr. 3 - Formular de ofertă produse
Formular nr. 4 - Centralizator de preturi produse
Formular nr. 5 – Model Solicitare de clarificari
Formular nr. 6 – Model Contract de furnizare
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Formular nr. 1 – Model scrisoare de înaintare

OFERTANT
___________________
(nume, prenume, adresa/ denumire,
sediu, tel., fax )

Înregistrat la sediul achizitorului
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________
(denumirea entitatii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ______ din ______________,
privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură)
pentru
atribuirea
contractului
_________________________________________(denumirea contractului de
achiziţie),
________________________________________
ofertantului) vă transmite alăturat următoarele:

(denumirea/numele

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul)
privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de
dumneavoastră prin documentaţia de atribuire (daca s-a solicitat);
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi
într-un număr de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
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Am/Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface
cerinţele.
Data completării ___________

Cu stimă,
Ofertant,
...................................
(semnătura autorizată )

Formular nr.2
OPERATOR ECONOMIC
………………………………………….

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)..................................................
………….( numele
operatorului economic -persoană juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent/tert
sustinator la procedura de ............................... pentru achiziţia de
……………………………………………………………,
la
data
de
.................................. , organizată de
...................................., Str........, nr.
.................loc .......................jud................, declar pe proprie răspundere că, nu
am membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare, nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudã sau
afin pânã la gradul al doilea inclusiv si nu ma aflu în relaţii comerciale cu
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Beneficiarului achizitor.
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 încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii.
Persoane cu functii de decizie din cadrul achizitorului:
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Teodorescu Cristian Peter – Secretar executiv,
Timofticiuc Elena – Director program

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

Data completării

Formular nr. 3 – Formular de ofertă produse
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către .......................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului
.....................................................................................
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să închiriem
cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm în
sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără
opţiune
de
cumpărare
(se
elimină
opţiunile
neaplicabile)
............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de
.................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină
opţiunile neaplicabile), la care se adaugă TVA în valoare de
....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
furnizăm produsele în graficul de timp anexat.
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3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
........................ zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de
............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca
fiind câştigătoare, acceptam conditiile achizitorului si anume ca sumele din
documentatia de achizitie sunt sume maximale, achizitorul avand dreptul sa
achizitioneze produse de o valoare mai mica, aceste sume nefiind insa mai mica
de 50% din valoarea contractului de achizitie
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular
de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta
ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta
noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau
orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru
şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului
economic)
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Formular nr. 4 – Centralizator de preturi produse

..................................................................
(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru produse
Anexă la ofertă
Nr.
crt

Denumirea
produsului

Cantitat
ea
(U.M.)

Preţul
Unitar

Lei

0

1

2

3

Preţul
Total (TVA inclus)

Lei
(col 2xcol 3)
4

1
Preţul
Total (TVA inclus)

2

....
TOTAL

................................................
(semnătura autorizată)
L.S
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Formular nr.5 – Model solicitare de clarificari

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,
_________________________________
(denumire achizitor)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru
___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea
solicitare de clarificări cu privire la:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul
dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,
S.C.____________________
___________________________
(adresa)
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………………………………………
(semnatura autorizată)

Formular 6 – Model contract de furnizare

Contract de furnizare
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
.........................................................................
denumirea
autorităţii
contractante adresă .................................................................. telefon/fax
..............................................
număr
de
înmatriculare
.................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................(denumirea
conducătorului), funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe
de o parte,
şi
……..............................................…………….....................denumirea operatorului
economic
adresă
.................................................................
telefon/fax
..............................................
număr
de
înmatriculare
.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie,
bancă) ............................................................................... reprezentată prin
..............................................................................................
(denumirea
conducătorului), funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă
parte.
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2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor
obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract,
să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în
funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea
obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt
fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare
majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi
distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000
– Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului
oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru
contract)
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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 furnizeze .................................................................
(denumirea
produselor
şi
cantităţile
)
în
perioada/perioadele
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru
îndeplinirea contractului de furnizare ................................ .
(denumirea produselor)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor
livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor este
de ........... lei (TVA inclus).
4.4. – Achizitorul isi rezerva dreptul de a comanda produse de o valoare mai
mica decat cea contractata si spacificata la punctul 4.3, in functie de necesitatile
beneficiarilor proiectului ......... ASISTENTA SI SERVICII PENTRU
SOLICITANTII DE AZIL DIN ROMANIA - FAMI 16.03.02, aceasta valoare
neputand insa sa fie mai mica de 50% din valoarea totala a produselor
contractate.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. zile/luni, adică de
la............................................până la ………...............
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
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7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după
caz, să instaleze.................................................(denumirea produselor şi
cantitatea), produsele definite în prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau
performanţele prezentate în propunerea tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele
prevăzute prin graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la
contract.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i)
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor
drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate
etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii)
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură,
aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din
respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească
preţul convenit în prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în
termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor
efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii).
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 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, dar nu mai mult de 2 zile.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul
contractului, respectiv 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
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9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile
de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti,
ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată,
respectiv 0,1% 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 dauneinterese.
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 (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.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi
inspecţiilor.
10.2 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei calitative se vor face la destinaţia
finală a produselor.
10.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde
specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica
preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să
corespundă specificaţiilor lor tehnice.
10.4 - 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.
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10.5 - Prevederile clauzelor de mai sus 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 formulate de către achizitor)
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, respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
(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 instalare şi 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. Servicii
13.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a
presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul
contractului.
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13.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile aferente, in perioada de timp
convenită prin prezentul contract, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze
furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
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.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după
livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală.
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 perioada convenită, fără costuri
suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le
înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care
decurge de la data înlocuirii produsului.
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. Întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în
perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.
15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de
livrare, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea
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datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul
părţilor, prin act adiţional.
15.3 - 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.
16. Forţa majoră
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3 - 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.
16.4 - 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.
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
16.6 - 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.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1 - 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.
17.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi
furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din
România.

18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
19. Comunicări
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19.1 - (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.
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax
sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

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

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