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SECŢIUNEA 1

FISA DE DATE
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Denumirea proiectului: “Modernizarea si ecoeficientizarea fluxului tehnologic de prelucrare
cherestea la SC FORTIS CO SRL ”, Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională,

PROGRAMUL

OPERAŢIONAL

SECTORIAL

„CREŞTEREA

COMPETITIVITĂŢII

ECONOMICE”, AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL
DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a
întreprinderilor, în special a IMM”, OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”.
Denumirea contractului: „Contract de furnizare despicator de busteni”

SECTIUNEA I: ACHIZITOR
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
SC Fortis CO SRL
Adresa postala: localitatea Breaza, str. Voivodeni nr. 375/C, jud. Mures, România cod postal: 547135,
tel.: +40-265-54-02-24, Fax: +40-265-54-02-24, Persoana de contact: Vasile Loghin, Email:
vasile_loghin_sr@yahoo.com.
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea contractului
Furnizare produse conform caietului de sarcini in cadrul: „Contract de furnizare despicator de
busteni”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor:
contract de furnizare
Locul principal de livrare a produselor: localitatea Breaza, jud. Mures, România.
Codul NUTS: RO125 – Mures.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii – contract de furnizare
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse in cantitatile si cu specificatiile conform caietului de sarcini in cadrul: „Contract de
furnizare despicator de busteni”
Valoarea estimata totala a contractului (fara TVA): 14.243,00 - lei fara TVA, compusa din:
Despicator de busteni

LEI 14.243,00

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42642100-9

Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului

II.2) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
6 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor
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II.3) PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Procedura simplificata conform Ordinului nr. 1120 din 15.10.2013 (Ordin privind aprobarea procedurii
simplificate, aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate prin instrumente structurale,
obiectivul Convergenta, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si
norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari)
Criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Factor de evaluare

Pondere

Punctaj maxin

1.Pret
2 Perioada de garantie
3 Perioada de interventie

60%
15%
25%

60 puncte
15 puncte
25 puncte

1. Pentru oferta cu pretul cel mai mic se acorda punctajul maxim alocat de 60 puncte. Pentru
celelalte oferte punctajul se calculeaza cu formula:
Pn = pretul minim/ Pretul (n) x 60 puncte, unde
Pretul (n) este pretul ofertei n.
2 .Pentru ofertele cu cea mai mare perioada de garantie acordata se acorda punctajul maxim
alocat, respectiv 15 puncte;
Perioada de garantie 72 luni inclusiv 15 puncte
Perioada de garantie 48 luni inclusiv 7,5 puncte
Perioada de garantie 24 luni inclusiv
0 puncte
Ofertele cu o perioada de garantie mai mica de 24 luni vor fi declarate neconforme.
Ofertele cu o perioada de garantie de peste 72 luni nu vor fi punctate suplimentar
2. Pentru ofertele cu cea mai mica perioada de interventie se acorda un punctaj maxim alocat,
respectiv 25 puncte; Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza
Timp interventie pana la 24 ore –
25 puncte
Timp interventie 24 ore-48ore 20 puncte
Timp interventie 48 ore-72 ore15 puncte
Timp interventie 72 ore-96 ore10 puncte
Timp interventie 72 ore-1 saptamana 0 puncte
Durata maxima de interventie acceptata este de 7 zile./1 saptamana
Ofertele cu o durata de interventie mai mare de 7 zile vor fi declarate neconforme.
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Garantia de participare
Nu este cazul.
III.1.2) Garantia de buna executie
Nu este cazul.
III.1.3) Principalele modalitati de finantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala, PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”, AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi
ecoeficient de producţie”, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea
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pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin
pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”
III.1.4) Legislatia aplicabila
Ordinul nr. 1120/2013
III. 1.5) Oferte alternative
Nu se accepta oferte alternative
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea - Completare Formularul Nr.1 - Declaratie privind eligibilitatea
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 14 si 15 din OUG 66/2011 privind
prevenirea,constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora privitoare la conflictul de interese - Completare
Formularul Nr.3. Tertul sustinator si subcontractantii nu trebuie sa se incadreze

in situatiile care

determina excluderea din procedura conform prev. art. 69¹ din OUG nr 34/2006.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul Achizitorului, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
Persoane cu functii conducere si responsabilitati in proiect:

Nr. crt.

NUME PRENUME

FUNCTIE

1

Pescar Radu Mircea

Administrator

2

Ing. Pop Calin

Manager general

3

Loghin Vasile

Director Tehnic

Cerinta nr.4
Îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale - Prezentarea de
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre
stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip
elaborate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident). Aceste documente se
depun în oricare dintre urmatoarele forme: în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscale sa prezinte situatia obligatiilor scadente în luna
anterioara celei în care se depun ofertele si trebuie sa rezulte din ele lipsa obligatiilorscadente la plata în
luna anterioara celei în care se depun ofertele.
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III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Persoane juridice / fizice române: Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe lânga tribunalul din raza teritoriala unde ofertantul îsi are sediul, din care sa reiasa:
denumirea operatorului economic si toate datele de identificare; codul unic deînregistrare; sediul social;
structura actionariatului; reprezentantul / reprezentantii legal; domenii de activitate. Datele inscrise in
Certif. constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Acesta se depune în oricare
dintre urmatoarele forme: în original,în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”.
Obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC.
Persoane juridice / fizice straine: Documente care dovedesc o forma de înregistrare, Atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional. Acesta se depune în oricare dintre urmatoarele forme: în
original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”

însotite de o

traducere autorizata în limba româna.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare

Modalitatea de indeplinire

pentru evaluarearespectarii cerintelor
mentionate
Informatii privind situatia economico – financiara:

Completare Formularul Nr. 6 Informatii generale

Informatii generale

Cerinta obligatorie: Cifra medie globala de afaceri
pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie
minimum 28.486,00 lei. Cifra de afaceri solicitata
este cea globala. In cazul ofertantilor straini care
prezinta cifra de afaceri in euro, aceasta se va
calcula utilizand cursurile urmatoarele cursuri:
2010 1 euro= 3.6827
2011 1 euro= 4.2373
2012 1 euro= 4.2099

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru

evaluarea

respectarii

Modalitatea de indeplinire

cerintelor

mentionate
Declaratie privind lista principalelor produse similare

Completare Formularul Nr. 12, Formular nr. 13
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furnizate în ultimii 3 ani.

Cerinta obligatoriie:

Lista va cuprinde produsele similare furnizate in

Din lista trebuie sa rezulte ca ofertantul a furnizat

ultimii 3 ani.

produse similare celor care constituie obiectul
achizitiei , in baza a maxim 3 contracte in valoare
cumulata de minim 14.243,00 lei.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare

Modalitatea de indeplinire

pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate
Certificatul SR EN ISO 9001: 2008 sau orice alte

Prezentarea certificatului prin care se confirma ca

documente echivalente cu o astfel de certificare,

ofertantul are documentat, implementat si mentine

sau care probeaza, în mod concludent, îndeplinirea

un Sistem de managemental calitatii în conformitate

acestei cerinte, pentru activitatea care face obiectul

cu cerintele standardului SR EN ISO

contractului.

9001: 2008 sau orice alte documente echivalente cu
o astfel decertificare, sau care probeaza, în mod
concludent, îndeplinireaacestei cerinte.

SECTIUNEA IV. PREZENTAREA OFERTEI
IV.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Termenul de valabilitate a ofertei depuse va fi de cel putin 30 zile de la data depunerii.
Propunerea tehnica se va elabora cu respectarea caietului de sarcini.
Se va prezenta o propunere care sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei specificatiilor
tehnice ofertate cu cerintele din caietul de sarcini. Specificatiile si cerintele din caietul de sarcini sunt
minimale si obligatorii. Propunerea tehnica va acoperi si toate celelalte cerinte privitoare la livrare,
instalare, instruire, garantii etc. cuprinse in documentatia de atribuire.
Proiectul de Contract de furnizare: Asumat si semnat. Se pot face amendamente la proiectul de contract,
pe care achizitorul le va evalua si va stabili daca pot fi acceptate, in caz contrar oferta urmand a fi
declarata neconforma.
IV.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara trebuie sa cuprinda:
–Formularul de oferta - Formularul Nr.14B si anexa acestuia cu preturi pentru fiecare produs in parte.
Propunerea financiara se va elabora cu respectarea valorii estimate pentru fiecare grupa de produse
prezentata la pct II1.4, neincadrarea in respectivele valori ducand la respingerea ofertei.
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IV.3) Modul de prezentare a ofertei
Adresa la care se depune ofertele:
S.C. Fortis CO S.R.L.
547135 Breaza, str. Voivodeni, nr. 375/C, România, jud. Mures.
Data si ora limita pentru depunerea ofertei: Conform invitatiei de participare
Nu se accepta oferte întocmite cu scris de mâna.
Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi îndosariate separat, vor
avea fiecare câte un opis (fiind mentionate toate documentele solicitate în documentatia de atribuire, cu
indicarea paginii la care se afla documentul – în ordinea din documentatia de atribuire). Ofertantul are
obligatia de a numerota, stampila si semna fiecare pagina a ofertei.
Lipsa oricarui document de calificare specificat mai sus la deschiderea ofertelor duce la excluderea
ofertantului din procedura.
Neprezentarea propunerii tehnice si/sau propunerii financiare, sau prezentarea incompleta a acestora
sau în alta forma decât cea solicitata de Achizitor la momentul deschiderii ofertelor, are ca efect
descalificarea ofertantului.
Dosarele continând exemplarele originale (Documente de calificare, Oferta tehnica, Oferta financiara) se
vor introduce într-un plic, închis corespunzator si netransparent, fiind trecut pe plic denumirea, adresa
completa, numarul de telefon, fax al ofertantului, si marcat cu inscriptia:
„Catre
S.C. Fortis CO SRL
547135 Breaza, str. Voivodeni, nr. 375/C, România, jud. Mures.
Denumirea contractului: „Contract de furnizare despicator de busteni”
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE ................................ ORA ......................... (conform celor
mentionate în anuntul/invitatia de participare)”
Plicul va fi însotit de urmatoarele documente, care nu vor fi introduse în plic:
a) Scrisoarea de înaintare;
Nu se accepta completarea documentelor de calificare ulterior sedintei de deschidere a ofertelor.
Neprezentarea propunerii tehnice si/sau propunerii financiare, sau prezentarea incompleta a acestora
sau în alta forma decât cea solicitata de Achizitor, are ca efect descalificarea ofertantului.

S.C. FORTIS Co. S.R.L.
BREAZA, str. Voivodeni, nr. 375/C,
Jud. Mureş
CUI: 5458735
tel. : 0265540224
fax: 0265261188
Numarul de inregistrare /codul SMIS 2098/44572
Se consideră acceptabile şi intră în faza următoare de evaluare ofertele care au Certificat constatator
emis de Oficiul National al Registrului Comertului corespunzator (obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator) si au fost depuse in termenul limita de depunere
a ofertelor
Se resping ofertele inadmisibile, respectiv cele care sunt irelevante in raport cu obiectul contractului. Prin
oferta necorespunzătoare se intelege oferta care:
•

a fost depusa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare;

•

a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste cerintele minime de calificare;

•

contine in propunerea financiara un pret care depaseste valoarea fondurilor disponibile pentru

indeplinirea contractlui respectiv;
Prin oferta neconforma se intelege oferta care:
•

nu satisface cerintele caietului de sarcini;

•

contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase

pentru achizitor;
•

contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu

pot fi justificate;
•

contine vicii de forma sau erori aritmetice a caror remediere nu a fost acceptata de ofertant;

•

este revocata/modificata ulterior deschiderii

SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE
În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ
minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor ofertanţi,
pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit
ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea
persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au formulat ofertele
aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l câştigătorul procedurii, cu
condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie.
V.1) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei
Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata achizitorului până la
data deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, pana cel târziu cu o zi înainte de data stabilită pentru
depunerea ofertelor, prin solicitare scrisa adresata achizitorului în vederea modificării ofertei.
Se consideră oferta întârziata oferta depusa la alta adresa decât cea indicata în anunţ si în documentația
pentru ofertanţi ori este primita de achizitor după expirarea datei limita de depunere.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majora, cad în sarcina ofertantului.
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Oferta depusa la o alta adresa a achizitorului decât cea stabilita, sau după expirarea datei limita
pentru depunere este considerata întârziata si prin urmare respinsa, si se păstrează la sediul
achizitorului nedeschisa.
V.2) Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de
solutionare a contestatiei
Contestaţiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie se depun in
maxim 24 de ore din momentul primirii scrisorii de informare cu privire la rezultatul procedurii, la adresa:
547135 Breaza, str. Voivodeni, nr. 375/C, România, jud. Mures. Contestaţiile vor fi soluţionate de catre o
comisie a achizitorului numita prin decizie, in 48 de ore de la momentul inregistrarii contestatiei la sediul
achizitorului mai sus mentionat.
V.3) Clauze contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare / modificare a pretului
contractului de achizitie
Se va viza obligatoriu modelul de contract anexat documentatiei, atasandu-se ofertei, iar
eventualele modificari propuse vor fi transmise separat, urmand ca achizitorul sa le analizeze si sa se
pronunte daca acestea sunt acceptabile in momentul analizei ofertelor.
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SECŢIUNEA 2

MODELE FORMULARE
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Formular 1

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, .............(numele şi prenumele în clar ale persoanei semnatare) ...........
reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) ............în calitate de
ofertant /ofertant asociat/ terţ susţinător al ofertantului .........(se alege calitatea de participant la
procedură în mod corespunzător) ............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în
situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenumele)_________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez pentru şi în numele ___________ (denumire/nume
ofertant)
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Formular 2
OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34 / 2006

Subsemnatul,

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

reprezentant

împuternicit

al

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

(denumirea

operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului .........(se
alege calitatea de participant la procedură în mod corespunzător) ............., la procedura de .................
(se menţionează procedura)................. pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., organizată de
............ (denumirea achizitorului) ...........la data de ................ (zi/luna/an)............., declar pe propria
răspundere că:
a) nu sunt în stare de 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 ............(după caz, se menţionează ţara în care este stabilit semnatarul, dacă
aceasta este alta decât România).......... exigibile până la data solicitată prin documentaţia de atribuire;
c) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 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 am prezentat informaţii false şi nu am omis prezentarea anumitor informaţii în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenumele)_________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez pentru şi în numele ___________ (denumire/nume
ofertant)

S.C. FORTIS Co. S.R.L.
BREAZA, str. Voivodeni, nr. 375/C,
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tel. : 0265540224
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Formular 3
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea in situatiile prevazute de art.14 din OUG nr. 66/2011

Subsemnatul(a)..................................................(se inserează numele operatorului economic persoană juridică), în calitate de ofertant la procedura de ......................... (se menţionează procedura)
pentru achiziţia de ........................................................................... (se inserează, după caz, denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (se inserează data), organizată de
................................................ (se inserează numele achizitorului), declar pe proprie răspundere că nu
ma aflu in conflict de interese asa cum este acesta definit la art. 14 si 15/ OUG nr. 66/2011, respectiv:
- am/nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau
de supervizare şi/sau am/nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale astfel cum sunt acestea prevăzute la art.
69 lit. a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si in situatiile prevazute de art.14 din
OUG nr. 66/2011, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul achizitorului.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că achizitorul 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 penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
__________________________
(semnătura autorizată )

S.C. FORTIS Co. S.R.L.
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Formular 6
CANDIDATUL/OFERTANTUL
___________________________
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE

1.

Denumirea/numele:__________________________________________________

2.

Codul fiscal:________________________________________________________

3.

Adresa sediului central:________________________________________________

4.

Telefon:_____________________________________________________________
Fax:_________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________

5.

Certificatul de înmatriculare/inregistrare ___________________________________

(numarul, data si locul deinmatriculare/inregistare)
6.

Obiectul de activitate, pe domenii: _______________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.

Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:__________________________

(adrese complete, telefon, fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8.

Principala piata a afacerilor:

9.

Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
2010 1 euro= 3.6827
2011 1 euro= 4.2373
2012 1 euro= 4.2099
Nr.

Anul

crt

1.

2010

2.

2011

3.

2012

Cifra de afaceri anuala

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie

la 31 decembrie

(mii lei)

(echivalent euro)

Media anuala:

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele

şi

prenumele)_________________,

(semnătura

şi

ştampila),

în

calitate

de

__________________, legal autorizat să semnez pentru şi în numele ___________ (denumire/nume
ofertant)

S.C. FORTIS Co. S.R.L.
BREAZA, str. Voivodeni, nr. 375/C,
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Formular 12
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRODUSE
LIVRATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,

reprezentant

împuternicit

al

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

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că achizitorul 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane

juridice

să

furnizeze

informaţii

reprezentanţilor

autorizaţi

ai

................................................................. (denumirea şi adresa achizitorului) cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

S.C. FORTIS Co. S.R.L.
BREAZA, str. Voivodeni, nr. 375/C,
Jud. Mureş
CUI: 5458735
tel. : 0265540224
fax: 0265261188
Numarul de inregistrare /codul SMIS 2098/44572
LISTA PRINCIPALELOR PRODUSE
LIVRATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Nr

Obiect

Codul

Denumirea/nume

Calitatea

Preţ

Procent

Perioadă

crt

contract

CPV

beneficiar

prestatorului*)

contract

îndeplinit

derulare

/client

de

contract

Adresa

prestator

**)

(%)
1
2
...

Operator economic
(semnătură autorizată)

________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.
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Formular 13
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*1)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in

exprimata

moneda in care

echivalent

s-a incheiat

euro

contractul
a) initiala (la data semnarii contractului): _________

___________

b) finala (la data finalizarii contractului): _________

___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
________________________.
6. Durata de executie a lucrarii(luni)
a) contractanta – termen PIF: _______
b) efectiv realizata – PIF: __________
c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale
incheiate cu beneficiarul: _____________________________.
7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________.
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8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute in
contract: _____________________________.

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

-----------1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare,
prin prezentarea contractului respectiv.
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Formular 14B- produse
........................
(denumirea/numele ofertantului)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către .......................................................................................................
(denumirea achizitorului 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
.............................................................

(denumirea

produselor)

pentru

suma

de

.................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), 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.
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, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.- nu este
cazul
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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CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru produse

Anexă la formularul de ofertă (14B)

Nr. Crt.

1

Denumire echipament

Cantitate

Pret unitar
fara TVA

Valoare
fara TVA

TVA

Total
inclusiv
TVA

Despicator de busteni

TOTAL
Nota: Preturile se exprima in lei sau euro
Curs de referinta 4,45 lei/ euro.
Produsele din oferta trebuie sa corespunda caietului de sarcini
................................................
(semnătura autorizată)

L.S.
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Model de Formular oferta tehnica – model formulare pentru prezentarea caracteristicilor tehnice ale
produselor ofertate

Nr Crt

Denumire Echipament/
utilaj/ instalatie

Caracteristici tehnice
solicitate

Caracteristici tehnice
ofertate

1.

H

Data _____/_____/_____

................................................
(semnătura autorizată)
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CONTRACT DE FURNIZARE
nr. ____________ din data _____________

Denumirea proiectului: „Modernizarea si ecoeficientizarea fluxului tehnologic de prelucrare
cherestea la SC FORTIS CO SRL ”, Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională,

PROGRAMUL

OPERAŢIONAL

SECTORIAL

„CREŞTEREA

COMPETITIVITĂŢII

ECONOMICE”, AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL
DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a
întreprinderilor, în special a IMM”, OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”.
Denumirea contractului: „Contract de furnizare despicator de busteni”

1. Părţile contractante
S.C. FORTIS CO SRL. cu sediul in localitatea localitatea Breaza, str. Voivodeni nr. 375/C, jud. Mures,
România cod postal: 547135, tel.: +40-265-54-02-24, Fax: +40-265-54-02-24., cod fiscal RO5458735,
J26/291/1994 ,

cont

bancar

VVVVVVVVVVVVVVVV.

deschis

la

VVVVVVVVVVVVVV..reprezentata prin administrator Pescar Radu Mircea,, în calitate de
achizitor, pe de o parte,
şi
VV...

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

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

VVVVV.

denumirea

operatorului

economic

adresă

.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare
..................................................

cod

fiscal

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

cont

(trezorerie,

..........................................................................reprezentată
...............................................................................................

bancă)
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;
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d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice
alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de
Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă
şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. – Furnizorul se obligă să furnizeze _____________ în perioada ______________________, inclusiv
transportul, instalarea, punerea in functiune, etc, conform caietului de sarcini si propunerii tehnice si
financiare.
4.2. - Achizitorul se obligă să achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plătească furnizorului preţul
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conform ofertei de pret, convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare „Contract de furnizare
despicator de busteni”.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pretul plătibil furnizorului de către achizitor
conform graficului de plăţi, este de ___________ lei, la care se adauga TVA.
5. Durata contractului

5.1. Durata prezentului contract este de 6 luni, incepand cu data de ___________.
5.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de _______________.
6. Obligaţiile principale ale furnizorului

6.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform „Contract de furnizare despicator de
busteni”, inclusiv transport la locul de montaj/instalare la standardul de calitate solicitat prin fisa de date si
caietul de sarcini al procedurii.
6.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele solicitate prin fisa de
date si caietul de sarcini al licitatie.
6.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin caietul de sarcini al
licitatiei.
6.4. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele conform notei de comanda emisa de catre achizitor, in
termenul inscris pe aceasta. Comenzile se vor emite in functie de resursele financiare ale achizitorului.
6.5 - 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.
7. Obligaţiile principale ale achizitorului

7.1

-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în

prezentul contract.
7.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, daca acestea corespund.
7.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul de ______ zile de la
emiterea facturii plata de către furnizor. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale..
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7.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor.
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 - 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 0,05%/zi
intarziere din pretul contractului.
8.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05%/zi
intarziere din plata neefectuata.
8.3 - 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 şi de a pretinde plata de daune-interese.
8.4 - 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

9. Recepţie, inspecţii şi teste

9.1 - 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.
9.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi
pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
9.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia
finală a produselor.
9.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul
să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
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9.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
9.6 Produsele vor fi receptionate dupa punerea in functiune si testarea solutiei.
10. Ambalare şi marcare

10.1 - (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.
10.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către
achizitor)
10.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
11. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

11.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:
a) datele din comanda de livrare, care reprezinta termenul comercial stabilit.
11.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât
şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor,
cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)
11.3 - 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.
11.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
de recepţie produselor.
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12. Asigurări

12.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de
livrare convenit.
(se precizează termenul comercial de livrare)

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.
13.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
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 ( min 3 ani)
(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.
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a 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.
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15. Întârzieri în îndeplinirea contractului

15.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în
comanda de livrare.
15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă comanda de livrare, atunci acesta
are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în
graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
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. Incetarea contractului
17.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesra interventia unei instante
judecatoresti, in urmatoarele cazuri:
- una din parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare(
faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- furnizorul primeste doua notificari consecutive prin care i se aduce la cunostinta faptul ca nu si-a executat
sau isi executa necorespunzator oricare din obligatiile care ai revin;
17.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 10 zile de la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
17.3 Achizitorul poate rezilia contractul unilateral, in urmatoarele cazuri:
- Furnizorul abandoneaza ,obiectul contractului sau demonstreaza clar in alta maniera intentia de a nu
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continua indeplinirea obligatiilor pe care le are potrivit prezentului contract;
- Subcontracteaza tot contractul sau cesioneaza contractul fara a avea aprobarea necesara;
- Furnizorul cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte
parti.
17.4 In cazul rezilierii contractului, partile contractante vor intocmi in termen de 15 zile situatia serviciilor
efectiv prestate, pe baza carora se vor stabili sumele care urmeaza a fi platite, conform prevederilor
legale.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - 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.
18.2 - 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.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări

20.1 - (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.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ____________ prezentul contract în 2 (doua) exemplare.
Achizitor,

Furnizor,

S.C. Fortis CO SRL
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SECŢIUNEA 3
CAIET DE SARCINI/ SPECIFICATII TEHNICE
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CAIET DE SARCINI
1. DATE GENERALE PRIVIND ACHIZITIA
Caietul de sarcini general face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute
în Caietul de sarcini genera. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietele
de sarcini, prevalează prevederile Caietelor de sarcini.
Propunerea tehnică va conţine cel puţin următoarele informaţii: angajamentul persoanei
împuternicite să semneze oferta că echipamentele vor fi livrate în conformitate cu cerinţele caietului de
sarcini general, si ale caracteristicilor tehnice pentru loturile pe care oferteaza.
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute in Caietul
de sarcini, fara omisiuni.
2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR

Nr Crt

1.

Echipament/ut
ilaj/instalatie

Despicator de
busteni

Caracteristici tehnice
Forta de despicare 12 tone
Cilindru cu actionare dubla
Lungime maxima de bustean ce poate fi despicat: 1120 mm
Diametru maxim de despicare: Ø = 500 mm
Putere motor agregat hidraulic: 380 V/5,5 KW
Comanda bimanuala pentru operatia de despicare
Posibilitatea de reglare a cursei de despicare
Pompa hidraulica cu 2 trepte, pentru 2 viteze
Antrenare cu motor electric
Cruce cu despicare cu 4 cutite

3. ALTE CONDITII IMPUSE FURNIZORULUI DE CATRE BENEFICIAR
Acordarea de asistenta tehnica pe perioada de garantie si postgarantie.
Asigurarea de piese de schimb si service contra cost pe o perioada de min. 8 ani dupa
expirarea perioadei de garantie.
Se va asigura transportul instalarea si punerea in functiune in pretul ofertat.
Se va pune la dispozitia beneficiarului documentatie tehnica in limba romana – manuale de
utilizare si mentenanta.
Echipamentele vor fi livrate insotite de Certificate de calitate/Declaratie de conformitate.
Oferta tehnica va cuprinde obligatoriu angajamente solicitate: angajament de respectare a
cerintelor caietului de sarcini si anexelor acestuia; angajament de respectare a legislatiei muncii si de
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protectie a muncii. Angajamentele se vor constitui in declaratii clare si ferme, semnate de catre
reprezentantul legal al ofertantului.
La instalarea/punerea in functiune se vor utiliza materiale şi produse de calitatea I, de origine
UE, care sa reziste solicitarilor mecanice, termice, ofertanţii făcând precizarea expresă cu privire la aceasta
în propunerea tehnică, în caz contrar oferta fiind neconformă.
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