Proiectul “ Modernizarea si dezvoltarea capacitatii de productie a SC Rotherm SRL “

Cod SMIS 48829

SPECIFICATII TEHNICE
CONTRACT DE ACHIZITII ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SPECIFICE
PENTRU FABRICAREA UTILAJULUI PENTRU EXTRACTIE SI CONSTRUCTIE
In vederea implementarii proiectului “Modernizarea si dezvoltarea capacitatii de productie a SC
Rotherm SRL“ Cod SMIS 48829, finanţat prin POS CCE/Apel nr.4m / Axa prioritara 1 – „Un sistem
inovativ şi ecoeficient de producţie” / Operatiunea a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”
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Cuprins:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Informatii generale
Instructiuni privind participarea la licitatie
Caietul de sarcini
Instructiuni privind modalitatea de prezentare a ofertelor
Informatii privind criteriul de atribuire
Clauze contractuale

1. INFORMATII GENERALE
DENUMIRE BENEFICIAR: SC ROTHERM SRL
Locul de implementare a proiectului: Sat Vanatori – Neamt, Comuna Vanatori – Neamt, str.
Stefan cel Mare, nr. 8D, Jud Neamt
Persoana de contact: Bogdan Stefan
Date de contact: tel. 0744 / 574.247, nr fax. 0233 / 251.384, email: rotherm1@yahoo.com
Domeniul de activitate economică: CAEN – 2892 Fabricarea utilajului pentru extractie si
constructii

2. INSTRUCTIUNI PRIVIND PARTICIPAREA LA LICITATIE
Pentru participarea la licitatie se solicita urmatoarele criterii minime de calificare si/ sau selectie:
-

-

-

-
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Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele la bugetul de stat/ sau declaratie pe
proprie raspundere in cazul persoanelor juridice straine sau echivalent.
Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale/ sau declaratie pe proprie
raspundere in cazul persoanelor juridice straine sau echivalent.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 si 181 din OUG. nr 34/2006 , cu
modificarile si completarile in vigoare: Prezentare Formular 3- Declaratie art.180;
Prezentare Formular 4- Declaratie art.181;
Declaraţie privind calitatea de participant la procedură: Prezentare Formular 5 - Declaratie
privind calitatea de participant la procedura;
Infirmatii generale privind cifra de afaceri a ofertantului pentru ultimii 3 ani: Prezentare
Formular 6- Informatii generale;
Declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 69^1 din OUG nr. 34 / 2006: Se va
prezenta Formular 7 - Declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 69 din OUG
nr. 34 / 2006;
Declaraţie privind conflictul de interese- conform prevederilor art.14 si 15 din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora: Se va prezenta Formular 8- Declaraţie privind conflictul de
interese.
Certificat constatator cu valabilitate la data deschiderii ofertelor, emis de Oficiul Registrului
Comertului original /copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”/
Pentru persoane juridice straine: Document care sa dovedeasca ca societatea/ ofertantul are
inscris si autorizat codul CAEN pentru furnizarea echipamentului;
Documente prin care se dovedeste o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional din tara de origine.
Contractul de furnizare semnat si stampilat de catre ofertanti pe fiecare pagina. - Anexa la
prezenta documentatie.

COMISIA DE EVALUARE:





Dl. BOGDAN Stefan - preşedinte (Managerul de proiect)
Dna BLENDEA Diana- membru ( Expert implementare)
Dna. LUPASCU Liliana Roxana - membru (Responsabil achizitii si contractare)
Dl. PASALAU Emanuel - membru ( Responsabil financiar)

3. CAIETUL DE SARCINI
Procedura de achizitie conform legii: Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013
privind Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din
instrumente structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin
mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrari publicata in Monitorul Oficial, nr. 650, din 22 octombrie 2013.
SCOPUL
Stabilirea conditiilor necesare pentru achizitionarea de catre S.C. ROTHERM S.R.L. prin achizitie
publica a echipamentelor, in cadrul proiectului cu titlu “Modernizarea si dezvoltarea capacitatii
de productie a SC Rotherm SRL
“ Cod SMIS 48829, co-finanţat prin POS CCE, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul
Economiei, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial “Cresterea
Competitivitatii Economice”, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii
Economice”.
Legislatia aplicata
Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind
aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate
din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate
prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii
sau lucrări.
Cadru general:
1. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de achizitie
publica de furnizare prin procedura de atribuire aplicabila beneficiarilor privati de proiecte finantate
din instrumente structurale, obiectivul convergenta conform Ordinul Ministerului Fondurilor
Europene nr. 1120/2013.
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2. Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât
potenţialii ofertanţi să elaboreze oferta corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
3. Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate minimale. In acest sens vor fi luate in consideratie
toate ofertele care, prin propunerea tehnica, asigura un nivel superior cerintelor minimale din caietul
de sarcini; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini
vor fi declarate neconforme.
4. Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un produs special, o marca de
fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand
mentiunea “sau echivalent”.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Achizitionarea de catre autoritatea contractanta prin PROCEDURA SIMPLIFICATA a unui
echipament – Centru de frezat cu comanda numerica, destinat fabricarii utilajului pentru
extractie si constructii.

Nr.
crt.

1

Denumire obiect

Centru de frezat cu comanda
numerica.

Nr.
Buc

1

CPV

42623000-9

Total estimat

Valoare
estimata RON
fara TVA
/Buc.

Total estimat
RON
(cu TVA)

1.035.722

1.284.296

1.035.722

1.284.296

VALOAREA TOTALA ESTIMATA: 1.035.722 lei fara TVA echivalent a 231.668,87 euro fara TVA, la
cursul InforEuro din Ianuarie 2014, adica 1 euro= 4.4707 lei

Caracteristici tehnice:

nr.
Crt

CARACTERISTICI TEHNICE

Centru de frezat cu comanda
numerica - specificatii

1
2

Suprafata de lucru
Turatie ax principal

3
4

Spatiu de lucru inchis
Sistem de racire al axului principal

1.200 – 1.300 x 500 – 650 mm
Min 10.000 – 13.000 rotatii /
min.
Da
Da
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Transportor de span
Numar de axe
Platou rotativ inclus in masa masinii.
Diametrul platoului rotativ
Cursele pe axele X, Y, Z
Cursa axei B
Cursa axei C
Greutatea sculei
Diametrul sculelor
Lungimea sculelor
Amprenta la sol a masinii
Greutate
Canale T
Incarcarea mesei
Incarcarea platoului rotativ
Puterea motorului axului principal
Racitor de ulei pentru axul principal
Momentul la axul principal
Numarul de posturi in magazie
Avansuri rapide pe X/Y/Z
Avansuri de lucru pe X/Y/Z
Acuratetea de pozitionare
Repetabilitatea
Sistem de masurare directa a deplasarilor pe axe X, Y si Z

29
30

Prelucrare simultana
5 axe
Comanda numerica cu minim 1 ecran cristale lichide si
tactil color sau echivalent de minim 10”

31

Sistem centralizat si automat de lubrifiere

32

Lampa de lucru si lampa de status pentru afisarea starii
de lucru in care se afla masina

33

Contrabalansare pe axa Z controlata servo

34

Verificare grafica avansata cu afisarea tridimensionala a
piesei, afisarea prelucrarii in timp real, afisarea timpului
de prelucrare, posibilitatea de rotire si zoom a piesei
tridimensionale, definirea geometriei semifabricatului,
ajustarea vitezei de simulare.

35

Librarie de scule si materiale cu posibilitatea definirii Min 5000 scule
complete a geometriei sculei, posibilitatea definirii
diferitelor materiale.

6

Da
min 5
Da
Minim 600 mm
Minim 1.000, 600, 600 mm
Minim ±90:
Nelimitata
Minim 5 kg
Minim 70 mm
Minim 250 mm
Maxim 2.800 x 2.900 mm
Min 7000 kg
Min 5 x 18 x 100 mm
Min 1.000 kg
Min 500 kg
Min 35 kW
Min 110 Nm
Min 30 buc
Min 30 / 30 / 30 m/min
Min 15 / 15 / 15 m/min
Max. 0,01 mm
Max. 0,005 mm

36

Frezarea de buzunare si insule care permite planificarea
traseului de scula pentru procesarea buzunarelor
complexe bidimensional sau echivalent.

37

Filetarea rigida care sa permita realizarea de filete fara
utilizarea de portscule speciale sau mandrine de filetare.

38

Sistem de racire cu emulsie prin arbore de inalta min 15 bari
presiune
Programarea conturului piesei in mod conversational

39
40

Comanda numerica trebuie sa ofere atat posibilitatea
programarii conversationale direct pe masina cat si
programarii in cod ISO sau echivalent si trebuie sa
permita simularea programului de prelucrare.

41
42

Cicluri predefinite de programare
Sabloane de lucru: repetare, rotire, copiere, oglindire,
scalare
Memorarea a minim 90 de origini de lucru

43
44

51
52

Programarea in acelasi timp ce masina executa un
program de lucru
Simularea piesei in 3D in timp real
Afisarea incarcarii pe axul central
Importul fisierelor .dxf
Deplasarea nelimitata a punctului 0 in spatiul de lucru
Optimizarea vitezei si avansului in timpul xecutarii
programului
Sistem de aer conditionat pentru racirea dulapului
electric
Ciclu de autointrerupere program
Mod automat de ducerea sculei in magazia de scule

53

Harta de compensare a surubului cu bile

54
55

Compensarea jocului surubului cu bile
Distanta de parcurs (pentru modul
conversational si ISO sau echivalent)

56
57

Pistol de racire cu emulsie
Sistem pentru spalarea si evacuarea aschiilor din
interiorul masinii
Buton de oprire avans
Buton de oprirea temporara a programului cu reluare
din blocul in care a fost intrerupt

45
46
47
48
49
50

58
59
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de

lucru

Se va pune la dispozitia beneficiarului manual de operare in limba romana precum si 1 manual electric, 1
manual mecanic si 1 manual de programare.

Conditii generale de ofertare:
Oferta: Oferta va fi prezentata in limba romana sau in traducere autorizata din partea ofertantului, si
va contine:






Pretul;
Termenul de garantie;
Conditiile si termenul de livrare;
Termenul de valabilitate al ofertei;
Specificatiile tehnice si cerintele Caietului de sarcini.

Preturile si valoarea totala vor fi exprimate in lei si euro, cu TVA evidentiat separat, vor fi ferme, nu
se vor majora ulterior si vor fi valabile pana la realizarea integrala a contractului.
Contractul de furnizare se va semna in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data
comunicarii rezultatului procedurii si va fi completat dupa modelul standard atasat in documentatia
de atribuire.
Perioada de valabilitate a ofertelor de preţ este de minim 60 zile de la data deschiderii ofertelor.
Modul de prezentare a propunerii financiare:
a) Se va completa Formularul 2, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si care
trebuie sa contina valoarea totala a ofertei.
b) Ofertantul va prezenta separat, Formularul 2.1 Anexa financiara, in care va detalia toate
echipamentele la care participa, cu pretul aferent.
Se evidentiaza separat costurile de transport, asigurare si livrare a marfii.

Prin prezentarea propunerii financiare, operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din
punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă.
Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Se va completa fisa tehnica pentru fiecare utilaj, Formularul 9 si o singura anexa la Formularul 9
(formulare atasate)
Ofertantul va include in propunerea tehnica:
1. Formularul 9 - fisa tehnica a produsului ofertat ce va contine:
-
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caracteristici tehnico-functionale

-

tipul produsului (denumire, inclusiv cod/model, sau denumire comerciala dupa caz,
fabricant,)
informatii relevante privind performantele tehnice si de fiabilitate care pot fi superioare in
comparatie cu alti competitori.

Indicarea tipului produsului, respectiv denumire, inclusiv cod/model, sau denumire comerciala dupa
caz, fabricant este necesara pentru identificarea usoara a produsului/componentelor unui produs de
catre Achizitor si nu este de natura sa favorizeze un anumit ofertant.
2. fotografii/pliante/cataloage ale utilajului
ofertate, inclusiv daca este cazul detalii ale
componentelor care pot fi superioare in comparatie cu alti competitori.
Propunerea tehnica trebuie elaborata astfel incat informatiile sa permita identificarea cu
usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.

4. PREZENTAREA OFERTELOR
Oferta va fi elaborată în limba română sau insotita de traducere autorizata in limba romana, astfel
încât să se asigure posibilitatea verificării concordanţei propunerii ofertantului cu condiţiile
prevăzute în prezentul document.
Adresa la care se depune oferta: sediul SC ROTHERM SRL Sat Vanatori – Neamt, Comuna Vanatori
– Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 27, Jud Neamt, cod postal: 617500.
Oferta poate sa fie transmisa prin posta sau depusa direct de catre ofertant la adresa mai sus
mentionata si va fi insotita de:
- Formularul 1 - Scrisoare de inaintare;
- Imputerniciri + copie Carte de Identitate pentru participantii la sedinta de deschidere a
ofertelor;
Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul isi asuma riscurile transmiterii
ofertei, inclusiv forta majora.
b) Data limita de depunere a ofertei : 13.02.2014, ora 12.00.
c) Numar de exemplare solicitate: 1 ORIGINAL
d) Originalul trebuie sa fie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila si va fi semnat pe fiecare pagina de
reprezentatul/reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul in contract. In cazul
documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective
trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
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Ofertantul are obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis
al documentelor prezentate.
e) Oferta va cuprinde: un plic cu Propunerea tehnica, un plic cu Propunerea Financiara si un plic cu
Documentele de calificare.
Propunerea tehnica, Propunerea financiara si Documentele de calificare se vor introduce in plicuri
distincte, marcate corespunzator: (Propunere tehnica, Propunere financiara si Documente de
calificare).
f) Plicul exterior va fi sigilat si marcat cu denumirea si adresa ofertantului, si denumirea achizitiei,
pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata
intarziata.
g) Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia : " A NU SE
DESCHIDE INAINTE DE 13.02.2014.ora 14:00 "
h) Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la punctele f) si g) autoritatea
contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
i) Nu se accepta oferte alternative.
j) Organizatorul licitatiei va refuza primirea ofertelor in plicuri deteriorate sau desfacute, indiferent
din vina cui s-a produs acest lucru.
Data limita de depunere a ofertelor: ZZ / LL / an / ora: 13.02.2014, ora 12:00
Deschiderea ofertelor:
a) Data deschiderii ofertelor : 13.02.2014, ora 14:00
b) Locul deschiderii ofertelor: Sat Vanatori – Neamt, Comuna Vanatori – Neamt, str. Stefan cel Mare,
nr. 27, Jud Neamt.
Solutionarea contestatiilor
SC ROTHERM SRL isi ofera disponibilitatea de a solutiona eventualele contestatii ale Ofertantilor,
care eventual vor fi depuse, in termen de 3 zile de la Notificarea rezultatelor evaluarii.
Alte observatii
Legalitatea si autenticitatea documentelor prezentate de Ofertanti sunt prezumate. Ofertantul este
singurul responsabil de legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate, in original sau
in copie legalizata.
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5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa tehnico-economic
Evaluarea ofertelor se va face in baza criteriului de adjudecare: oferta cea mai avantajoasa tehnicoeconomic, atribuirea contractului va respecta prevederile Ordinului 1120/2013, cap. VII, pct. c):
„Se justifică alegerea ofertei pentru contractare (se prezintă avantajele tehnice si financiare care
motivează alegerea în raport cu celelalte oferte primite/specificatiile tehnice).”
Factorii de evaluare, in ordine descrescatoare ca importanta, sunt:
- performantele tehnice si de fiabilitate (caracteristicile tehnice oferite) – 50%
- pretul ofertei – 20%
- garantia oferita dupa punerea in functiune (luni) – 20%
- termen de livrare – 10%
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
Se vor clasifica ofertele in ordinea descrescatoare a punctajelor combinate, performante tehnice/
pret/ termen livrare si crescatoare pentru garantia oferita
Performantele tehnice si de fiabilitate –max. 50 puncte
Se evalueaza numai ofertele care indeplinesc conditiile minime specificate in caietul de sarcini.
Ofertele depuse se vor clasifica prin compararea specificatiilor tehnice si numarul informatiilor
relevante pentru beneficiar pentru fiecare caracteristica in parte, respectiv se va compara din Oferta
1 Fisa tehnica nr 1 cu aceeasi fisa tehnica nr. 1 din Oferta 2, respectiv Oferta n.
Cea mai completa si cu cele mai relevante informatii pentru Beneficiar dintre Formularele 9 pentru
tipul de utilaj verificat se va clasifica pe locul 1; urmatoarele oferte se vor clasifica respectand aceiasi
regula pe locurile 2 si respectiv 3, 4,…n.
Punctarea se va face astfel:
 locul 1 va primi 50 puncte
 locul 2 va primi 30 puncte
 locul 3 va primi 10 puncte
 locul 4…..n va primi 0 puncte
Se va pune la dispozitia beneficiarului manual de operare in limba romana precum si 1 manual
electric, 1 manual mecanic si 1 manual de programare.
Pretul ofertei - max. 20 puncte
a)Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertei se acorda 20 de puncte;
b) Pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) se acorda punctaj astfel:
Pret = (Pmin / Pev) x 20 , Unde:
Pmin = cel mai mic pret din ofertele prezentate; Pev = pretul ofertei pentru care se face evaluarea
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Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru livrarea
integrala a produselor, exclusiv TVA. Se va lua in calcul echivalentul in lei a ofertelor.
Perioada de garantie –max. 20 puncte
Pentru garantie pe cea mai mare perioada se acorda 20 de puncte. Pentru o perioada de garantie mai
mica se acorda punctaj astfel:
Perioada garantie = (Pev / Pmax) x 20, Unde:
Pev - numarul de luni acordate de ofertantul evaluat ca si perioada de garantie pentru produsele
livrate; Pmax – cea mai mare perioada de garantie oferita
Observatie: garantia minima acceptata este 12 luni/2000 ore de functionare si post garantie minim
10 ani de la livrare. Nu exista limita maxima.
Termen de livrare –max 10 puncte
Pentru termenul de livrare cel mai mic se acorda 10 puncte. Pentru un alt termen de livrare al
produselor se acorda punctaj astfel:
Termen de livrare = (Tmin / Tev) x10, unde : Tmin = cea mai scurta perioada de livrare acordata; Tev
= termenul de livrare a produselor din oferta pentru care se face evaluarea si care nu depaseste
60zile.
Observatie: termenul de livrare maxim acceptat este de 60 zile calandaristice de la data semnarii
contractului de furnizare.
6. CLAUZE CONTRACTUALE
Durata contractului de achiziţie: 12 luni de la semnarea acestuia
Detalii instalare:
Castigatorul licitatiei va asigura consultanta gratuita pentru instalarea si punerea in functiune a
echipamentului.
Detalii de livrare, receptie si punere in functiune:
Livrarea se va face la punctul de implementare a proiectului Sat Vanatori – Neamt, Comuna Vanatori
– Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 8D, Jud Neamt, pe cheltuiala furnizorului, in termen de maxim 60
zile dupa semnarea contractului de furnizare.
Receptia se va face in doua etape:
1. receptia cantitativa, la livrarea fizica a echipamentelor, in prezenta furnizorului.
2. receptia calitativa, dupa instalarea echipamentelor, efectuarea instructajului personalului care va
exploata utilajul si verificarea functionarii la parametrii normali de catre beneficiar.
Cele doua operatiuni de receptie vor fi consemnate prin proces verbal.
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Produsul va fi nou (fabricat in ultimii 3 ani) si va fi insotit de urmatoarele documente originale:
 Certificate de conformitate, calitate si garantie
 Cartile tehnice
 Declaratie privind vechimea tehnologiei;
Se va pune la dispozitia beneficiarului manual de operare in limba romana precum si 1 manual
electric, 1 manual mecanic si 1 manual de programare.
Certificatele de conformitate /calitate limba romana, proces-verbal de receptie, proces-verbal/raport
de punere in functiune, cartile tehnice ale utilajului vor fi traduse in limba romana daca este cazul.
Produsul oferit va fi autorizat să poarte marca CE.
Furnizorul va asigura in mod gratuit transportul si instalarea echipamentelor, precum si activitati
necesare punerii in functiune.
Garantii si service:
Perioada de garantie solicitata este de minim 12 luni/2000 ore de functionare si post garantie
minim 10 ani, incepand cu data receptiei calitative consemnata in procesul-verbal de receptie finala.
In perioada de garantie, vanzatorul se obliga sa asigure constatarea unei defectiuni si remedierea
defectiunii in timpul cel mai scurt posibil de la data reclamarii acesteia de catre beneficiarul
echipamentelor. Remedierea se va face la locatia unde este amplasat echipamentul, iar in cazul unor
defecte mai grave, echipamentul va fi transportat de catre furnizor de la locatia mentionata de catre
beneficiar la sediul furnizorului pentru remedierea defectiunii.
Perioada de garantie se majoreaza cu timpul de nefunctionare al echipamentului in intervalul de
reparare al acestuia. Toate acestea vor fi specificate in oferta.
Contractantul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele bunurilor
oferite pentru perioada de garantie.
Posibilitatea de a oferi minim o revizie in mod gratuit in perioada de garantie.
Se va mentiona in oferta adresa unitatii care poate asigura service-ul autorizat pentru echipament.
Documentele care insotesc livrarea:
Toate documentele vor fi emise sau traduse in limba romana. In cazul in care documentele sunt
traduse in limba romana, vor fi autentificate fie de catre un traducator autorizat, fie certificate de
catre ofertant, producator (dupa caz) cu semnatura si stampila.
- aviz de insotire a marfii;
- certificat de garantie;
- certificat de conformitate;
- cartile tehnice;
- declaratie privind vechimea tehnologiei.
Se va pune la dispozitia beneficiarului manual de operare in limba romana precum si 1 manual
electric, 1 manual mecanic si 1 manual de programare.
13

Modalitati de plata:
Plata se face cu O.P., în cel mult 30 zile de la data facturării, respectiv:
-
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10% din valoarea totala a echipamentelor dupa semnarea contractului;
90% din valoarea totala a echipamentelor la receptia cantitativa si calitativa a acestora.

Anexe:

SECŢIUNEA II
FORMULARE

Aceasta sectiune contine formulare destinate pe de o parte sa faciliteze elaborarea si prezentarea
ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si
evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participa la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele
prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

Nr. formular

Formularul 1
Formularul 2
Formularul 2.1
Formularul 3
Formularul 4
Formularul 5
Formularul 6
Formularul 7
Formularul 8
Formularul 9
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FORMULARE
Denumire formular

Scrisoare de inaintare
Formular de oferta (financiară)
Oferta financiară detaliată
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
Declaratie privind calitatea de participant la procedură
Informatii generale
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG
34/2006
Declaraţie privind conflictul de interese
Fisa tehnica
Contract de furnizare

FORMULARUL NR. 1

Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
S.C. ROTHERM S.R.L.
Sat Vanatori – Neamt, Comuna Vanatori – Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 27, Jud Neamt
Ca urmare a anunțului de participare de pe site-ul www.fonduri-ue.ro vă prezentăm oferta în scopul
atribuirii “Contractului de furnizare - centru de frezat cu comanda numerica” noi ..................................
(denumirea/numele ofertantului), vă transmitem alăturat plicul sigilat conţinând, în original, oferta
noastră.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ...............

Cu stimă,
Ofertant,
......................
(semnătura autorizată)
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FORMULARUL NR. 2
Operator economic
_____________________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
S.C. ROTHERM S.R.L.
Sat Vanatori – Neamt, Comuna Vanatori – Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 27, Jud Neamt
1.Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
............................................,
(denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să realizam:
Furnizarea centrului de frezat cu comanda numerica , din cadrul proiectului „Modernizarea si dezvoltarea
capacitatii de productie a SC Rotherm SRL”cod SMIS 48829,
pentru suma de pentru suma de……………........................................................ lei, echivalent a ………………………………….euro.
(suma în litere şi cifre)

la care se adauga taxa pe valoare adăugată in valoare de....................................................lei echivalent a ………………....euro.
(suma în litere şi cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsul in graficul de
timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de .......................,
(durata în litere şi cifre)

(ziua/luna/anul)

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Alături de oferta de bază:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod
clar "alternativa";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi
primi.
Data ....../......../........
.........................., în calitate de ....................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele........................................
(semnatura)
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(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR 2.1. ANEXA FINANCIARA

PRODUS

Pret unitar

Cantitate

Preţ (fără TVA)
LEI

EURO

1.
2.
3.
TOTAL OFERTA FINANCIARA LOT ........
(Se evidentiaza separat costurile de transport, asigurare si livrare a marfii)

Operator economic,
.....................................
(semnătura autorizată)
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Valoare (cu TVA)
LEI

EURO

FORMULARUL NR. 3
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţe publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice
şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificari şi completări prin Legea 337/2006,
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instante judecatoreşti pentru
participarea la activitaţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
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 de care dispun.
Data completării .............
Operator economic,
.....................................
(semnătura autorizată)
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FORMULARUL NR.4
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006
Subsemnatul(a)................................................ ............................................................................................... ,
(denumirea, numele operatorului economic)
în calitate de ofertant/candidat/concurent la Procedura de atribuire conform ordinului 1120/2013 privind
Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente
structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare
SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari publicata in Monitorul Oficial,
nr. 650, din 22 octombrie 2013, pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Furnizare
centru de frezat cu comanda numerica in cadrul proiectului „ Modernizarea si dezvoltarea capacitatii
de productie a SC Rotherm SRL”cod SMIS 48829,
la data de…………………organizată S.C. ROTHERM S.R.L., Sat Vanatori – Neamt, Comuna Vanatori – Neamt, str.
Stefan cel Mare, nr. 27, declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

b) 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;
c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale si nu am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile
contractuale, neproducând grave prejudicii beneficiarilor;
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;

e) nu prezint informaţii false și voi prezenta informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă,
în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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 dispun.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

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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FORMULARUL NR.5
OFERTANTUL
................................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant legal / împuternicit al .................................................... (denumirea operatorului
economic),declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că particip la
Procedura de atribuire aplicabila beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale,
obiectivul „Convergenta”, conform Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind
Procedura simplificata, având ca obiect: : Furnizare centru de frezat cu comanda numerica in cadrul
proiectului „ Modernizarea si dezvoltarea capacitatii de productie a SC Rotherm SRL”cod SMIS 48829,
la data de……………………… (zi/lună/an), organizată de S.C. ROTHERM S.R.L., Sat Vanatori – Neamt, Comuna
Vanatori – Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 27, particip şi depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................;
□ ca subcontractant al ................................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică.
4. De asemenea, 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, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai S.C. ROTHERM S.R.L.cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data ............................................
Ofertant,
............................................
(semnătura autorizată)
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FORMULARUL NR.6
Operator economic
.......................................
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
Cod Poştal
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...........................................................................................................
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
______________________________________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuală
Anul
la 31 decembrie
( lei sau euro)
______________________________________________________________________________________________
1.
______________________________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________________________
3.
______________________________________________________________________________________________
Media anuală:
______________________________________________________________________________________________

Operator economic
..........................................................
(semnatura autorizata)

22

FORMULARUL NR. 7
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006

Subsemnatul(a)......................................reprezentant legal/împuternicit al .......................................(denumirea
operatorului economic) cunoscând prevederile art.69^1 şi componenţa listei cu persoanele ce deţin
funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea
procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din
procedura.
Subsemnatul(a).......................................declar că infromaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei naţionale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
......................................
(semnătura autorizată)

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

Persoanele ce dețin funcție de decizie în cadrul autorității contractante, în ceea ce privește
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
•

Dl. BOGDAN Stefan - preşedinte (Managerul de proiect)

•

Dna BLENDEA Diana- membru ( Expert implementare)

•

Dna. LUPASCU Liliana Roxana - membru (Responsabil achizitii si contractare)

•

Dl. PASALAU Emanuel - membru ( Responsabil financiar)
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FORMULARUL NR. 8

Denumire operator economic
Adresa şi datele de identificare

DECLARAŢIE
privind conflictul de interese

SC ...................................................... (denumirea, numele operatorului economic) în calitate de ofertant la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achizitie centru de frezat cu
comanda numerica”, în cadrul proiectului “„ Modernizarea si dezvoltarea capacitatii de productie a SC
Rotherm SRL”, la data de ............................. (zi/lună/an), organizată de S.C. ROTHERM SRL, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, că nu mă aflu în situaţiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, prevăzute la
art. 14 din OUG nr. 66/2011, respectiv:
“ART. 14
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au
obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict
de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi
ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine
pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.
ART. 15
(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are
obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru
înlăturarea situaţiei respective.”
Dau prezenta declarație cunoscând dispozițiile art. 292 Cod Penal referitoare la infracțiunea de fals în
declarații.
Numele şi prenumele persoanei care este împuternicită să semneze oferta
_________________________________________________
Data completării:
___/___/______
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Semnatura şi ştampila

FORMULARUL NR. 9

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
Fisa tehnica nr. .... pentru …………………….

Denumire utilaj : …………….
Nr
crt

Caracteristici

Centru de frezat cu
comanda numerica specificatii

1
…
n
Alte caracteristici privind performantele tehnice si de fiabilitate

Data _____/_____/_____
________________________, in calitate de _________________________, legal autorizat sa semnez __________oferta pentru si in
numele ____________________________________.
(semnatura)

(denumirea/numele ofertantului)

Observatie: Se va intocmi cate o fisa tehnica pentru fiecare tip de utilaj ofertat.
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OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
Anexa la Formularul 9
-

Garantii: Vanzatorul garanteaza ca utilajele care fac obiectul prezentei oferte tehnice sunt noi, in
concordanta cu standardele de calitate si normele tehnice in vigoare.
Se vor instrui min 2 persoane. Instruirea personalului beneficiar se va efectua pe cheltuiala
vanzatorului si va fi efectuata la locul indicat de cumparator.
Odata cu utilajul se va livra cartea tehnica 1 manual electric, 1 manual mecanic si 1 manual de
programare in limba romana/ traducere autorizata;
Vanzatorul va comunica periodic Beneficiarului informatii privind aparitia unor componente/piese de
schimb superioare calitativ pentru tipul de utilaje achizitionat, cat si privind noutati despre alte tipuri
de utilaje care pot fi utilizate in activitatea de fabricare a utilajului pentru extractie si constructii;
Termenul de garantie, este de ….. de luni si post garantie de ……. ani, de la data receptiei si punerii in
functiune.
Vanzatorul va asigura in mod gratuit service-ul utilajului pe durata garantiei contractuale de …. ani,
costul pieselor de rezerva, schimb si manopera aferenta interventiilor fiind in sarcina vanzatorului in
perioada de garantie.
Adresa unitatii care poate asigura service-ul autorizat pentru echipament: ………………………………..…….

- Pe intreaga durata de garantie a utilajului, in cazul in care apar probleme de functionare, cumparatorul va
informa vanzatorul in scris (e-mail sau fax) despre problemele aparute, vanzatorul fiind obligat la
remedierea deficientelor in termen de max 48 ore de la semnalarea acestor deficiente de catre
cumparator.
- Termenul de livrare este de ……….. zile de la de la semnarea contractului de furnizare
- Livrarea utilajului este asigurata de vanzator pe cheltuiala sa.
- Ambalare, marcare, asigurare, transport, instalare, testare finala a utilajului, asigurate de vanzator.
- Valabilitatea ofertei este 60 zile
Documente: Produsul va fi însoţit la livrare de documentele de conformitate: declaratie de conformitate sau
certificat de calitate, certificat de garanţie, carte tehnica.
Echipamentul va fi insotit de factura fiscala, documente de transport/CMR , proces-verbal de receptie, procesverbal/raport de punere in functiune
Certificatele de conformitate/calitate limba romana, proces-verbal de receptie, proces-verbal/raport de
punere in functiune, cartea tehnica, manual electric, manual mecanic si manual de programare in limba
romana/ traducere autorizata a utilajului vor fi traduse in limba romana daca este cazul.

Data _____/_____/_____
________________________, in calitate de _________________________, legal autorizat sa semnez __________oferta pentru si in
numele ____________________________________.
(semnatura)

(denumirea/numele ofertantului)

Observatie: Se va intocmi o singura Anexa si va fi valabila pentru toate utilajele ofertate.
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Contract de furnizare
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul contractului nr. 4m/ 400.361/2/05.11.2013, incheiat intre S.C ROTHERM S.R.L. cu
Ministerul Economiei, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial “Cresterea
Competitivitatii Economice”, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaional Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” s-a încheiat
prezentul contract de furnizare,
între
SC ROTHERM SRL., cu sediul in Sat Vanatori – Neamt, Comuna Vanatori – Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 27,
Jud Neamt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J27 / 624 / 1991, cod unic de Inregistrare
RO2007412, având contul nr. RO09BTRLRONCRT0039475003 deschis la Banca Transilvania Targu Neamt,
reprezentată de Dl Bogdan Stefan, cu funcţia de Administrator în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……..............................................…………….....................denumirea
operatorului
economic
adresă
.................................................................
telefon/fax
..............................................
număr
de
înmatriculare
..................................................
cod
fiscal
...................................
cont
(trezorerie,
bancă)
............................................................................... reprezentată prin ..............................................................................................
(denumirea conducătorului), funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsul au fost realizate, fabricate. Produsul 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 produsul;
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
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exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze şi să întreţină conform documentatiei de atribuire Centru
de frezat cu comanda numerica – 1 bucata 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
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor
accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, la care
se adauga TVA ................lei.
Termeni de platã stabiliti
Plata se face cu O.P., în cel mult 30 zile de la data facturării, respectiv:
- 10% din valoarea totala a echipamentelor dupa semnarea contractului;
- 90% din valoarea totala a echipamentelor la receptia cantitativa si calitativa a acestora.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) Anexa 1 - oferta financiara;
b) Anexa 2 - oferta tehnica;
b) acte aditionale (daca exista);
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să livreze şi să instaleze la adresa indicata de achizitor, Centru de frezat cu comanda
numerica – 1 bucata, produsul definit în prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi performanţele prezentate în propunerea
tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsul dupa primirea notei de comanda transmisa de catre achizitor.
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 produsul achiziţionate,
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul
contract.
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8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul 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.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produsului. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile,
furnizorul va relua livrarea produsului în cel mai scurt timp posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul
are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din
preţul contractului.
Penalizarea aplicata este 0,05 % la fiecare zi calendaristica de intarziere. Penalizarea se aplica numai dupa un
termen de 10 zile calendaristice de la expirarea perioadei convenite.
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 10 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală
0,05% din plata neefectuată.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a
pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului – nu este cazul
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsul pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsul, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii
şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi
pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia
finală a produselor.
(sat Vanatori Neamt, com. Vanatori – Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 8D, jud. Neamt, Romania)
11.4 - Dacă produsul inspectat si testat nu corespunde specificaţiilor tehnice, achizitorul are dreptul să îl
respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsul refuzat; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat
datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al
achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor
obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsul pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
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precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă
în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul,
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate
punctele de tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele impuse de legislatia in vigoare, cele ce vor fi special prevăzute în contract, precum si orice alte
cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către
achizitor)
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsul
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsul cu o avizare prealabila la destinaţia finală indicată de
achizitor, respectând conditiile din documentatia de atribuire.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi,
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea,
locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsul: aviz de insotire a marfii, factura
fiscala, certificatele de calitate, certificate de conformitate, certificate de garantie, manual de utilizare
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsul au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
de recepţie produselor.
14. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsul furnizat prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de
livrare convenit.
(se precizează termenul comercial de livrare)
15. Servicii
15.1 - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp garantata, cu conditia ca aceste
servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, fabricate in
ultimii 3 ani. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract nu va avea
niciun defect ca urmare a proiectului (defectele se vor remedia conform garantiei), materialelor sau
manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii
solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la
destinaţia finală.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare
în conformitate cu această garanţie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care, în timpul perioadei
de garanţie, il înlocuieste pe cele defect beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data
înlocuirii produsului.
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului – 48 ore)
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16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului (cu instiintarea
prealabila a acestuia) şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea
faţă de furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului1 - nu este cazul
18. Subcontractanţi2 - nu este cazul
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele convenite.
19.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenii contractului, acesta are
obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului;
19.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să
poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la
Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.

1

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm
În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării

2
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24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi)
Achizitor,
........................................
(semnătură autorizată)
LS
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Furnizor,
......................................
(semnătură autorizată)
LS

