ANUNŢ
PENTRU ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE IT, LICENTE SOFTWARE SI SISTEM INFORMATIC ECOMMERCE IN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI
“ Platforma de comert electronic pentru S.C. Experiv S.R.L.“

S.C. Experiv S.R.L., beneficiar al proiectului “ Platforma de comert electronic pentru S.C. Experiv
S.R.L.“, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității
Economice, Axa Prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat
şi public, Operațiunea 2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor
soluţii on-line pentru afaceri, invită operatorii economici interesaţi să depună oferte în scopul
atribuirii contractului de achiziție de echipamente IT, licente software si sistem informatic ecommerce.
Obiectul şi locul de implementare al contractului: Obiectul achiziţiei îl reprezintă furnizarea de
echipamente IT, licente software si sistem informatic e-commerce.
Produsele se vor livra la sediul Beneficiarului.
Tipul şi durata contractului: contract de furnizare de echipamente IT, licente software si sistem
informatic e-commerce, durata estimată 7 luni de zile de la semnarea acestuia.
Valoarea estimată a contractului: 266.550,00 lei fără TVA.
Procedura de atribuire a contractului de furnizare: procedura simplificată conform Ordinului
MFE nr. 1120/2013.
Criteriul de atribuire al contractului: Cel mai mic pret.
Data și ora limită de depunere a ofertelor: 28 martie 2014, ora 12:00.
Data și ora de deschidere a ofertelor: 29 martie 2014, ora 09:00.
Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la sediul din Targu Jiu, str. Victoriei nr.
168, jud. Gorj.
Pentru mai multe detalii și pentru obținerea documentației aferente achiziției ne puteți
contacta la adresa de e-mail experiv@yahoo.fr sau pe fax: 0253225710.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE IT,
LICENTE SOFTWARE SI SISTEM INFORMATIC E-COMMERCE IN VEDEREA
REALIZĂRII PROIECTULUI
“ Platforma de comert electronic pentru S.C. Experiv S.R.L.“

FIŞA DE DATE ACHIZIȚIEI
Notă
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi
particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri
de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanţii
au obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să pregătească oferta
conform tuturor instrucţiunilor,
formularelor,
prevederilor
contractuale
şi
specificaţiilor tehnice conţinute în această Documentaţie. Eşecul de a depune o
ofertă care să conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut va duce la
respingerea ofertei. Nu se va ţine cont de nici o exprimare a unei rezerve în ofertă,
cu privire la Documentaţia de Atribuire. Orice exprimare a unei astfel de rezerve
poate duce la respingerea imediată a ofertei, fără a se efectua evaluarea acesteia.
Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu
va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul
economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.
Achizitor:

SC EXPERIV SRL

Titlul proiectului

Platforma de comert electronic pentru S.C. Experiv
S.R.L.

Nr. Contractului
finantare

de

Calitatea a chizitorului
cadrul proiectului

1309/332.16.12.2013
în

Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE
Formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod
corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate şi
ştampilate, dacă nu se specifică altfel, de persoanele autorizate.
1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: SC EXPERIV SRL
Adresa: Targu Jiu, str. Victoriei nr. 168, jud. Gorj
Localitate: Targu Jiu
Cod înregistrare fiscala: RO18995978

Cod poştal:

Ţara: România

Telefon: 0 744964305

Fax: 0253225710

Persoană de contact:

Cojanu Cirgilius

E-mail: experiv@yahoo.fr
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): n/a

1.2. INFORMAŢII ŞI CLARIFICĂRI
Informaţii
clarificări
obţinute:

şi/ sau La FAX: 0253 225710 (între orele 10.00 – 17.00 de luni până
pot
fi vineri) sau email: experiv@yahoo.fr
Solicitarea de clarificări va avea menţionat:
Numele proiectului,
Codul de referinţă al procedurii de selecţie pentru proiectul
respectiv,
Numele persoanei/persoanelor de contact indicată
secţiunea 1.1 a Fişei de date şi în invitaţia de participare.

în

Numele ofertantului.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: conform punct 1.2.
Orice operator economic care încearcă să stabilească întâlniri individuale cu
autoritatea contractantă/ autoritatea de implementare/ beneficiar în legătură cu
acest proiect pe perioada procedurii de atribuirea contractului poate fi exclus
din procedură.
1.3. INSTITUŢIA RESPONSABILĂ PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Autoritatea Contractanta îşi rezervă disponibilitatea de a rezolva eventualele
obiecţiuni ale operatorului economic.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. DESCRIERE
2.1.1. Denumire contract:
Contract de furnizare de echipamente IT, licente software si sistem informatic ecommerce
2. 1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
□

(b) Produse

□

(c)
□

Execuţie
□

Cumpărare

□

Categoria serviciului

Leasing

□

2A □

Închiriere

□

2B □

Proiectare
□

şi

execuţie

Realizare
prin
orice
mijloace corespunzătoare

Cumpărare în rate □

Servicii

cerinţelor specificate de
autoritatea contractantă
□
Principala locaţie a lucrării

Principalul loc de livrare

Principalul de prestare:

Sediul beneficiarului

Sediul beneficiarului

2.1.3. Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: □
Încheierea unui acord-cadru: □
2.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 7 luni de la data semnării contractului
de ambele părţi
2.1.5. Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul)
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□

Acordul-cadru cu un singur
operator
□

nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat
Durata acordului-cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □
Dacă DA,
2.1.6. Divizare pe loturi: da □ nu □
Ofertele se depun pe: un singur lot □ unul sau mai multe □ toate loturile □
Alte informaţii referitoare la loturi: Nu se aplică.
2.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate: da □ nu □
2.2. DESCRIEREA CONTRACTULUI
2.2.1 Contract de furnizare de echipamente IT, licente software si sistem informatic ecommerce
2.2.2. Opţiuni (dacă există)

DA

NU □

Dacă există, descrierea acestor opţiuni:
Opţiunea de suplimentare a cantităţii: N/A
Optiunea de prelungire a duratei contractului
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a prelungi durata contractului şi/sau
rezilia contractul, conform condiţiilor contractuale.
2.3. CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI
1.1.
rezervat

Contract

1.2. Clauze contractuale obligatorii

DA
DA □

- condiţia de prestare: la sediul
beneficiarului (Bucureşti) - termen de
plată: 30 zile calendaristice de la data
înregistrării facturii la beneficiar.
2.4 VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI

NU □
NU

Pentru durata de 7 luni

266.550,00
fără TVA.

lei

266.550,00
fără TVA.

lei

Pentru opţiunea de suplimentare a cantităţilor / prelungire a
contractului, în limita a 50% din valoarea contractului conf. OUG
34/2006, art. 252, lit. k)
Valoare totală estimată fără TVA

3. PROCEDURA DE ATRIBUIRE
3.1. PROCEDURA DE ATRIBUIRE SELECTATA
procedura simplificată conform Ordinului MFE nr. 1120/2013.
3.2. LEGISLAŢIA APLICATĂ
a) Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii operatori economici privați ai Programului
Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” – Anexa 5 la contractul
de finanțare
b) Ordinul 1120/2013
c) www.anrmap.ro
Pentru situaţiile neacoperite de prezenta Documentaţie de Atribuire se aplică
legislaţia în vigoare a României.
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare aLimba de redactare a ofertei este Limba Română.
ofertei
4.2. Moneda în care este LEI
exprimat
preţul
contractului
4.3.
Perioada
valabilitate a ofertei

dePerioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile.
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică
decât aceasta va fi respinsă.

4.4.
Conţinutul Ofertantul va prezenta propunerea tehnică în conformitate
propunerii tehnice
cu solicitările din caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se
asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii
tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini.
Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător,
inscripţionat “Propunere tehnică”, şi denumire ofertant,
într-un exemplar original.
Propunerile tehnice care nu respecta cerintele specificate în
caietul de sarcini, vor fi respinse.
Propunerea tehnică va fi însoţită de o Declaraţie pe
proprie raspundere privind respectarea regulilor
obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de
protecţia muncii, din care sa reiasă că la elaborarea

acesteia s-a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile
de muncă şi protecţia muncii, conform reglementărilor în
vigoare la nivel naţional.
Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în
vigoare la nivel național şi se referă la condiţiile de muncă
şi la protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă se
pot
obţine
de
pe
site-ul
http://www.inspectmun.ro/Llegislatie/legislatie.html
4.5.
Conţinutul Actul prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de
propunerii financiare
a se angaja din punct de vedere juridic în relația
contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă
formularul de ofertă.
Pentru prezentarea propunerii financiare se va completa
Formularul 10 din secţiunea Formulare. Preţul oferit trebuie
să fie exprimat în LEI, fără TVA, şi va reprezenta preţul total
ofertat pentru serviciile solicitate.
4.6. Garanţia
participare

pentru Se solicită
Da
Nu X

4.7. Garanție de bună Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este
execuție
de 1% din valoarea contractului fără TVA. Garanția de
bună execuție va avea o perioadă de valabilitate cel puțin
egală cu durata contractului. Garanția de bună execuție
se va elibera în condițiile art. 92 alin. (1) din HG nr.
925/2006.
În cazul constituirii garanției de bună execuție prin
scrisoare de garanție bancară se va utiliza
FORMULARUL 12 - Garanția de buna execuție.
4.8. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
4.8.1. Mod efectiv de
prezentare a ofertei

Oferta se va depune pana la data de 28.03.2014, ora 12:00,
la sediul S.C. Experiv S.R.L. din Targu Jiu, str. Victoriei nr.
168, jud. Gorj, în plic sigilat pe care se va mentiona: “Oferta
pentru furnizare de echipamente IT, licente software si sistem
informatic e-commerce”.
Plicul va contine:
1. documente eligibilitate
2. propunerea tehnică
3. propunerea financiară
Întreaga ofertă va fi:
- semnată și ștampilată pe fiecare pagină.
Documentele vor fi semnate de către reprezentantul
autorizat să angajeze ofertantul prin contract, sau de către
persoane împuternicite de catre acesta, situatie în care se
va prezenta si împuternicirea respectiva.

Ofertanții au obligația de a anexa un opis al documentelor
prezentate.
Pe lânga documentele de calificare, cele cuprinse în
propunerea tehnica si cea financiara solicitate, se va
prezenta si Scrisoarea de înaintare.
Numărul de exemplare: un ORIGINAL
4.8.2.
Modificarea şi
retragerea ofertei

Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele prin
transmiterea către autoritatea contactanta a unei
înştiinţări scrise înainte de termenul limită de
depunere a ofertelor.
După termenul limită de depunere a ofertelor nu se
poate modifica sau retrage nici o ofertă.
Orice astfel de notificare de modificare sau retragere
trebuie să fie elaborată şi depusă în conformitate cu
cerinţele din prezenta Fişă de date. Pe plicul exterior (şi
pe plicul interior, după caz), trebuie să se scrie
'Modificare”/”Retragere”.

4.8.3. Oferte întârziate

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a
Autoritaţii Contractante decât cea stabilită în anunţul de
participare ori care este primită de către Autoritatea
Contractantă după expirarea datei limită pentru
depunere se returnează nedeschisă.

4.8.4. Costul asociat
elaborării şi prezentării
ofertei

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii şi
prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o
însoţesc, iar Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă
sau răspunzătoare pentru costurile respective.

4.8.5.
Deschiderea
ofertelor

La sediul autorităţii contractante.

4.9. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL
APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
4.9.1. Preţul cel mai scăzut □
4.9.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică
5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/ SAU SELECTIE
Participarea
procedură

laParticiparea la procedură este permisă tuturor operatorilor
economici.

5.1. SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI
ATENŢIE: Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180, art.
181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi
ale art. art. 14 din OUG 66/2011, atrage excluderea ofertantului din procedura
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta documentele şi formularele menţionate mai jos.
În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/ formularele solicitate nu este
reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va

ataşa o împuternicire pentru acesta.
Neprezentarea documentelor de calificare şi a specificaţiilor tehnice în
conformitate cu solicitările cuprinse în caietul de sarcini şi cele enumerate mai
jos, atrage după sine descalificarea ofertantului, fără să fie posibilă
completarea ulterioară a respectivelor documente.
Cerinţe obligatorii:
5.1.1. Declaraţie privind situaţia Cerinta nr. 1
personală
a
operatorului Declaratii privind eligibilitatea
economic
Nota: Încadrarea în situația prevazuta la art. 180
Solicitat □
din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului
Nesolicitat
din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.
Prezentarea
Formularului
completat/semnat/ştampilat

1-

Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in
prevazute la art. 181 din OUG 34/2006

situatiile

Cerinţă obligatorie: completare declaratie pe propria
raspundere ca nu se incadreaza la art. 181 din OUG
34/2006
Prezentarea
Formularului
completat/semnat/ştampilat

2-

5.1.2. Declaraţii privind calitatea Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul
de participant la procedura
procedurii
Solicitat

□

Nesolicitat □

Prezentarea
Formularului
completat/semnat/ştampilat.

3

-

5.1.3. Documente constatatoare Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul
privind îndeplinirea cerinţelor de procedurii
la punctul 5.1.1
- Confirmarea cu privire la plata taxelor şi impozitelor
Solicitat
□
la bugetul general consolidat, prin prezentarea
certificatului de atestare fiscală valabil din care să
Nesolicitat □
reiasă situația obligațiilor scadente în luna anterioară
celei în care se depun ofertele, eliberat de
autoritatea fiscală competentă, din care să rezulte că
operatorul economic nu are datorii la bugetul de stat
în luna anterioară celei în care se depune oferta.
- Certificat fiscal cu privire la impozitele şi taxele
locale valabil, din care să reiasă situația obligațiilor
scadente în luna anterioară celei în care se depun
ofertele, eliberat de autoritatea fiscală competentă,
din care să rezulte că operatorul economic nu are
datorii la bugetul local în luna anterioară celei în care
se depune oferta
În cazul operatorilor economici străini
Certificate

constatatoare

privind

îndeplinirea

obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor către stat,
inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru
asigurările sociale de stat, formulare-tip eliberate de
autorităţile competente din ţara în care ofertantul
este rezident, documente valabile, traducere
autorizată în limba romană - original sau o
declaraţie pe propria răspundere/declaraţie autentică
dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative
sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care
are competenţe în acest sens, Din documentele
prezentate trebuie să reiasă situația obligațiilor
scadente în luna anterioară celei în care se depun
ofertele.
Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate
în copie lizibilă „conform cu originalul”.
5.1.4. Certificatul de participare la Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul
procedurii
licitaţie cu ofertă independentă
Prezentarea Formularului 4 - Completat în
conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 314/2010
privind punerea in aplicare a certificatului de
participare la licitatii cu oferta independentă,
semnat/ştampilat.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să
prezinte acest formular completat/semnat/ştampilat.
5.1.5 Declaratie privind conflictul Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul
procedurii
de interese
Prezentarea Formularului 5.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să
prezinte acest formular completat/semnat/ştampilat.
5.1.6 Certificat Constatator

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul
procedurii
Certificat constatator emis de oficiul registrului
comertului/autorizatie
de
functionare/altele
echivalente care sa dovedeasca forma de
înregistrare.Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent în codul CAEN din certificatul
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a
solicita inainte de data incheierii contractului,
ofertantului declarat castigator actele mai sus
solicitate in original.
Pentru persoane juridice /fizice straine: Autoritatea
contractanta solicita operatorilor economici sa
prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca
forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica
si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct
de vedere profesional, în conformitate cu prevederile
din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit.

ATENȚIE:
Toate certificatele/ documentele formularele menţionate mai sus trebuie să fie
prezentate în original sau copie conform cu originalul, dacă nu s-a specificat
altfel, şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea
română, documentele vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere
autorizată a acestora în limba română.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatură, menţionat în clar numele întreg
al persoanei semnatare.
A nu se folosi prescurtari.
Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii
ofertelor. Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate
stablită de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 de zile calculate până la data
deschiderii ofertelor.
Dacă există incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea
contractantă are dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente.
5.2. SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
Cerinta nr.1

Modalitatea de indeplinire

Media cifrei de afaceri globală aSe va prezenta Formularul 6 Fișa Informaţii
ofertantului pe ultimii 3 ani, să fie celGenerale din secțiunea Formulare – completat,
putin egala cu 266.550,00 lei
semnat, ștampilat.
Cursul de referință RON/EURO mediuOperatorii economici vor prezenta bilanțuri
al BNR pentru anul:
contabile pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013)
înregistrate la autoritățile competente,
- 2011: 4,2379 RON/EURO;
- 2012: 4,4560 RON/EURO
- 2013 - 4,4190 RON/EURO

în cazul în care publicarea acestor bilanturi
este prevazuta de legislatia tarii în care este
stabilit ofertantul, înregistrate la organele
competente.
În situatia în care bilantul contabil aferent
anului 2013 nu este înregistrat la organele
competente pâna la data limita de depunere a
ofertelor, autoritatea contractanta va accepta
orice alt document care probeaza cifra de
afaceri aferenta anului 2013.
În cazul în care, din motive obiective, justificate
corespunzator, operatorul economic nu are
posibilitatea de a prezenta documentele
solicitate de autoritatea contractanta, acesta
are dreptul de a-si demonstra situatia
economica si financiara si prin prezentarea
altor documente, în masura în care acestea
reflecta o imagine fidela a situatiei economice
si financiare a ofertantului.
Documentele vor fi prezentate în original, copie

legalizata
sau
copie
lizibila
cu
mentiunea ,,conform cu originalul”, însotite,
dupa caz, de traducerea autorizata a acestora
în limba româna.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat
să
prezinte
acest
formular
completat/semnat/ştampilat.
În cazul în care ofertantul este o asociere,
fiecare asociat va prezenta bilanțurile contabile.
În cazul unei asocieri cerința se va considera
îndeplinită cumulativ.
5.3. CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/ SAU PROFESIONALĂ
Cerinţa 1

Modalitatea
de
indeplinire
aplicabilitatea în cadrul procedurii

și

Prezentarea listei principalelor livrari de produse
efectuate în ultimii 3 ani, listă care va conţine Formularul 7 completat, semnat,
valori, perioade de prestare, beneficiari, ştampilat
indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi
contractante sau clienţi privaţi
În cazul în care ofertantul este o
asociere, fiecare asociat va prezenta
acest document
Cerinta 2

Modalitatea
de
indeplinire
aplicabilitatea în cadrul procedurii

și

Prezentarea a minim 1 contract in cadrul caruia
s-a livrat si implementat un sistem similar. Documente
constatatoare
Valoarea contractului prezentat ca experienta certificate/documente emise sau
similara trebuie sa fie de minimum 300.000 lei
contrasemnate de o autoritate sau de
catre clientul beneficiar din care sa
rezulte furnizarea sistemului de
comert electronic. Pentru contractele
incheiate intr-o alta moneda decat
leul romanesc, echivalenta in lei a
valorii fiecarui contract se va realiza
la cursul de schimb mediu comunicat
de BNR pentru anul finalizarii
contractului
pentru
contractele
finalizate, sau pentru anul inceperii
contractului, pentru contractele aflate
in derulare.
Cerinţa 3
În cazul în care ofertantul este o asociere se va
prezenta un acord sau o scrisoare preliminară
de asociere în care să se menţioneze că toţi
asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi
solidară pentru îndeplinirea contractului, că
liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige
şi să primească instrucţiuni în numele tuturor
asociaţilor şi este răspunzator în nume propriu
şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea

Modalitatea
de
indeplinire
aplicabilitatea în cadrul procedurii

și

Asociere - conform Articolului nr. 44
din O.U.G. 34/2006
Formular
8
completat/semnat/ştampilat

–

contractului
Cerinţa 4
Declaraţie privind subcontractanţii

Modalitatea
de
indeplinire
aplicabilitatea în cadrul procedurii

și

Formular
9
completat/semnat/ştampilat

–

În cazul în care ofertantul este o
asociere, fiecare asociat va prezenta
acest document
5.4. STANDARDE DE ASIGURARE A CALITĂŢII
5.4.1. Standarde Modalitatea de indeplinire
de asigurare a
Copie certificată conform cu originalul a Certificării ISO 9001 sau
calitatii
echivalent
Solicitat □
Copie certificată conform cu originalul a Certificării ISO 27001 sau
Nesolicitat
echivalent
Prezenta cerință nu se consideră îndeplinită în cazul ofertanților
aflați în curs de certificare la data deschiderii ofertelor.
În cazul în care ofertantul este o
prezenta acest document

asociere, fiecare asociat va

6. CRITERII DE ATRIBUIRE
6.1.
Criterii
atribuire

deCea mai mic pret.

6.2.
Evaluarea Se va face conform cerinţelor prezentei documentaţii de
îndeplinirii criteriilor atribuire.
de
calificare
şi
selecţie
6.3.
Evaluarea Se va face conform cerinţelor minime din Caietul de sarcini şi
propunerii tehnice
a prezentei documentaţii de atribuire.
6.4.
Evaluarea Orice erori aritmetice vor fi corectate potrivit legislaţiei în
propunerii financiare vigoare.
6.5.
Desemnarea Cel mai mic pret
ofertei câştigătoare
6.6.
ofertanţi

Informare Autoritatea Contractantă va informa ofertanţii cu privire la
rezultatul aplicării procedurii de atribuire.
Înainte de încheierea contractului, ofertantul câştigător
trebuie să prezinte contractele încheiate cu subcontractanţii
şi/sau acordul de asociere legalizat (în cazul asocierii),
garanţia de bună execuţie.

7. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
7.1. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Conform Ordinului 1120/2013 Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a
accepta sau respinge orice ofertă şi/sau să anuleze întreaga procedură de atribuire.
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a lansa un nou anunţ de participare.

7.2. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
Preţurile (în RON) vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului.
7.3. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE
Cuantumul garanţiei de bună execuţie: este de 1% din valoarea totală a contractului.
8. SEMNAREA CONTRACTULUI
Contractul se va semna numai cu ofertantul câştigător. În cazul în care nu se poate
încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare,
datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în
imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci acesta are dreptul să declare
câştigătoare oferta clasată pe locul 2, în condiţiile în care aceasta există şi este
admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.

SPECIFICATII TEHNICE
Arhitectura logică a Aplicației Web pentru Soluția eCommerce EXPERIVOnline
Figura 1 ilustrează arhitectura generală propusă pentru platforma de comert electronic. Ea este
reprezentată

ca

o arhitectură stratificată cu entităţi

prin interfeţe specifice.

Fig.1

externe

care

interacţionează cu

sistemul

Interfața clientului
●

Clientul să aibă posibilitatea de a comanda online produse cu variante de a achita produsele
ramburs sau cu cardul bancar

●

Posibilitatea de a scrie review-uri despre produsele cumparate. Acestea vor putea fi vizualizate
ulterior de toti clienţii

●

După autentificare clientul poate vedea statusul comenzii(în asteptare, aprobată, expediată),
precum şi un istoric al tuturor comenzilor efectuate în trecut

●

În eventualitatea unor neclarităţi, clientul va avea la dispoziţie un formular în care poate pune
intrebari despre un anumit produs. Raspunsul care va veni din partea administratorilor va fi
primit pe email şi va fi afişat odată cu întrebarea adresată de acesta la sectiunea „Întrebări şi
răspunsuri” a produsului.

●

Posibilitatea de abonare la serviciul de newsletter

●

Clientul să poată completa un formular de feedback

●

Interfaţa să suporte limba română şi engleză

●

Să ofere funcţionalităţi pentru înregistrarea utilizatorilor

●

Să includă un sistem automat de ajutor al clienților care şi-au uitat datele de acces în aplicaţie

●

Să fie 100% aplicaţie web-based, nici-o aplicaţie client să nu trebuiască să fie instalată

Interfața Administratorilor/Managerilorsite-ului
●

Să fie 100% aplicaţie web-based, nici-o aplicaţie client să nu trebuiască să fie instalată

●

Să ofere funcţionalităţi pentru creare a unor noi utilizatori cu drepturi speciale (distribuitori sau
alti administratori)

●

La crearea unuii cont de distribuitor, administratorul să poată alege dacă acesta va putea plăti
cu ordin de plată şi dacă da să specifice termenul de plată

●

Administratorul să poată dezactiva conturile pentru diversi utilizatori în cazul în care este
necesar acest lucru (ex: efectuarea de comenzi fictive)

●

Să ofere posibilitatea adăugare a produselor (denumire, stoc, descriere, imagine de baza, preţ,
etc ... )

●

Trebuie să existe posibilitatea de adăugare pentru fiecare produs a mai multor imagini sau
filmuleţe de prezentare video

●

Produsele trebuiesc împărţite pe categorii de produse, deci este nevoie de gestionarea
categoriilor de produse

●

Pentru fiecare produs administratorul va putea să vadă în timp real stocul acestuia şi să-l poată
ajusta

●

Va trebui să existe posibilitatea de a introduce diverse preţuri promoţionale care pentru
utilizatori/clienţi să apară în locul celor normale, acestea din urmă fiind afişate tăiat

●

Va trebui ca pentru un produs să se definească şi cantitatea minimă pentru o comandă, precum
şi preţ pentru distribuitori

●

Administratorul de asemenea va avea posibilitatea să vadă comenzile efectuate, va putea
schimba statusul acestora inclusiv refuzarea unei comenzi

●

Administratorul poate trimite newsletter-uri cu ultimele oferte către utilizatorii care au bifat
acest lucru. Editarea newsletterului se va face integrată în portal

●

Pentru partea de distribuitori, aceştia vor avea un modul dedicat, unde se vor administra
comenzile trimise de acestia

●

Ca şi pentru clienţii obijnuiţi, comenzile distribuitorilor se vor putea aproba sau refuza

●

Pentru oricare dintre tipurile de comenzi, aplicaţia va trebui să poată emite factură proformă şi
factură fiscală

●

Acces la un modul dedicat de raporatre si analiză, unde se vor prezenta informaţiile grupate
după diverse criterii, iar acolo unde este cazul se vor afişa grafice cu acestea

●

Definirea unui mecanism complex de promoţii şi fidelizări, precum:
○

Acumularea punctelor de fidelizare, ca procent al plăţilor efectuate şi utilizarea acestora

special pentru o gamă definită de produse şi numai în anumite zile ale anului
○

Includerea unor mecanisme de tip Grupon, pentru definirea unor preţuri speciale numai

în cazul acumulării unui prag minim de clienţi, dar şi una maximă
○

Reduceri speciale între anumite ore, cu posibilitatea repetării acestora după diverse

cuante de timp: zile, săptămâni, luni
○

Posibilitatea definirii de filtre avansare la reduceri, precum: clienţi, tipuri de clienţi, judeţ

(adresa de livrare)
○

Stabilirea de promoţii la pachet, condiţionate de achiziţionarea şi a altor produse

Interfața distribuitorului

●

Distribuitorii NU vor putea să-şi creeze singuri cont. Acestea vor fi create de către administratorii
magazinului online

●

Să existe un sistem automat de ajutor al utilizatorilor care şi-au uitat datele de acces în aplicaţie

●

Să fie 100% aplicaţie web-based, nici-o aplicaţie client să nu trebuiască să fie instalată

●

Distribuitorii vor putea plasa comenzi la preţuri preferenţiale. Odată autentificat un utilizator ca
şi distribuitor acesta va vedea preţurile pentru el şi nu preţurile standard ale produselor

●

Va exista posibilitatea de urmărire a statusului comenzilor, precum şi istoricul tuturor
comenzilor efectuate

●

Plata comenzii pentru un distribuitor se poate face fie ramburs sau cu card bancar, dar aceasta
va avea şi posibilitatea de a putea plăti cu ordin de plată, la un termen stabilit de administrator
la crearea contului acestuia

●

Să existe posibilitatea de a alege date la care acesta să primească înştiinţări pe email dacă se
apropie termenul pentru achitarea unui Ordin de Plată

Interfaţa Managerului afacerii:
●

Managementul utilizatorilor pe site, administrarea parolelor de acces

●

Verificarea bunei funcţionări a site-ului, răspunde la nevoile de scalabilitate a site-ului

●

Verificarea jurnalelor de operaţiuni

●

Monitorizarea performanţei

●

Previzualizarea rapoartelor de vânzări

●

Verificarea activităţilor utilizatorilor

●

Verificarea activităţilor distribuitorilor

●

Plug-in pentru integrarea cu centrala telefonică IP şi preluarea automată a apelurilor venite din
partea clienţilor. Utilizarea unui mecanism de redirectare la operatorul potrivit în funcţie de
alegerile făcute de către client

Prevederi de securitate
Prevederi generale de securitate
Natura specială a informațiilor gestionate în cadrul sistemului aduce cu sine necesitatea ca acesta să
aibă implementat un sistem eficient de securitate, care să permită numai accesul autorizat asupra
resurselor și funcțiilor oferite. În continuare se prezintă cele mai importante prevederi de securitate care
trebuie respectate de sistem.
Principalele caracteristici ale securității sistemului care trebuie luate în considerare sunt:


Autentificarea utilizatorilor pentru verificarea identității celor care solicită acces la datele sau la
funcțiile sistemului. Sistemul trebuie să pună la dispoziție mecanisme prin care se poate
confirma identitatea entităților care încearcă să acceseze resursele private ale sistemului.



Autorizarea utilizatorilor pentru a permite accesul la date. Sistemul trebuie să asigure facilități
de stabilire și impunere a anumitor politici de securitate care determină accesul anumitor
utilizatori la anumite resurse.



Confidențialitatea datelor transmise pe rețeaua de comunicare. Este necesară securizarea
comunicării pe canalele de transport ale informațiilor pentru prevenirea dezvăluirii către terți a
datelor sensibile sau date confidențiale.



Integritatea datelor constă în asigurarea că mesajele transmise nu sunt alterate pe parcurs.
Sistemul trebuie ofere mijloace de verificare a integrității mesajelor.



Auditul cuprinde mijloacele care permit realizarea managementului răspunderii, protecția
resurselor și a calității serviciilor prin monitorizarea, înregistrarea și analiza activităților pe care
utilizatorii le realizează în cadrul sistemului.

Autentificare
Autentificarea este definită ca o identificare securizată, ceea ce înseamnă că sistemul are un mecanism
pentru a identifica utilizatorii în funcție de cerințele de securitate.
Autentificarea trebuie să fie implementată la nivel de interfață utilizator pentru ca aplicația să poată să
permită autorizare, audit și funcționalități de personalizare. Acest lucru implică în mod obișnuit ca
utilizatorul să introducă datele de autentificare (cum ar fi nume utilizator și parolă) pentru a se identifica.
Alte tipuri de autentificare includ date biometrice, smart card-uri, chei fizice, certificate digitale etc.
Pentru funcționalitățile expuse ca și servicii, autentificarea se face pe anumite interfețe de servicii
specificate, pentru a asigura că serviciul apelant este un partener de încredere și nu alt serviciu care
încearcă să preia identitatea serviciului apelant.

Autorizare
Aspectul de autorizare dintr-o politică de securitate a sistemului se referă la identificarea acțiunilor
permise pentru fiecare utilizator sau serviciu autentificat. Politica de autorizare determină ce acțiuni
poate să facă o anumită entitate care accesează sistemul.
Drepturile și permisiunile utilizatorilor determină la ce operațiuni și la ce resurse are acces un cont
utilizator în contextul sistemului. Permisiunile se referă la acțiunile permise asupra unei resurse (cum ar
fi un fișier sau un tabel din bază de date), pe când drepturile se referă la ce acțiuni de sistem sunt
permise utilizatorului. Drepturile și permisiunile utilizatorului pot fi atribuite individual în cadrul
sistemului, dar sunt mult mai ușor de administrat dacă utilizatorii sunt aranjați logic în grupuri sau roluri.

Sistemul trebuie să folosească securitatea bazată pe roluri cât mai mult posibil. Acest lucru permite o
scalabilitate mai bună, ușurează administrarea și evită probleme cu nume de utilizator care suportă mai
multe reprezentări canonice. Sistemul trebuie să permită administrarea securității prin gestiunea
politicilor de autorizare care se aplică în întregul sistem. Trebuie să se poată administra apartenența la
roluri a utilizatorilor, administrarea drepturilor și permisiunilor care se asociază cu un anumit rol ș.a.m.d.
Sistemul trebuie de asemenea să asigure autorizarea la nivel de înregistrare, precum și de asemenea și
să permită și protecția și verificarea acțiunilor realizate asupra datelor prin memorarea utilizatorului,
datei și a stației de la care au fost introduse înregistrările.
Componentele de interfață utilizator afișează datele către utilizator și obțin datele de la utilizator.
Autorizarea la acest nivel este dorită în cazul în care se dorește realizarea anumitor particularizări ale
interfeței utilizator în funcție de utilizatorul logat în sistem, precum ascunderea sau afișarea anumitor
câmpuri sau activarea/dezactivarea controalelor de introducere de date. Dacă utilizatorul nu trebuie să
vadă anumite informații, este mult mai sigur ca sistemul să evite trimiterea acestor informații către
nivelul de prezentare.

Comunicare securizată
Pe lângă autentificarea și autorizarea apelurilor, trebuie asigurată și securizarea comunicării între
diversele niveluri ale aplicației pentru a evita atacuri în care datele sunt "preluate" sau modificate în
timp ce sunt transmise sau stocate.
Comunicarea securizată nu implică folosirea unor mecanisme de autentificare dar poate fi cuplată cu un
mecanism uni- sau bidirecțional de autentificare care asigură că punctele de comunicare sunt cine
pretind că sunt. Există mai multe aspecte ale comunicării securizate care trebuie avute în vedere,
descrise mai jos.
Securizarea întregului canal de comunicare se poate realiza prin intermediul tehnologiilor precum
Secure Sockets Layer (SSL) - un standard larg acceptat pentru canalele de comunicație HTTP și indicat la
expunerea de servicii în internet, IPSec - o bună alegere atunci când ambele capete de comunicație sunt
sub control, indicat între nivelurile aplicației - sau alte tehnologii echivalente.
Securizarea datelor implică tehnici precum semnarea mesajului pentru a putea recunoaște o modificare
neautorizată, precum și criptarea întregului mesaj pentru a se preveni o modificare neautorizată. Pentru
componentele Web ale sistemului, trebuie folosit un protocol securizat cum ar fi SSL de fiecare dată
când date sensibile sunt schimbate cu utilizatorul.
Pe lângă securizarea comunicației cu utilizatorul sau cu alte entități externe, sistemul trebuie să aibă în
vedere și securizarea comunicării între diferite niveluri ale sale sau între diferite componente.

Fiabilitatea Sistemului Informatic
Sistemul Informatic trebuie să funcționeze 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Timpul de funcționare
trebuie să fie >99,998% din timpul calendaristic. Pentru a respecta aceste criterii de bună funcționare
Sistemul Informatic trebuie să aibă următoarele caracteristici:
●

Hard Disk-ul în RAID şi pe care va fi instalată aplicaţia şi Baza de Date

●

Sunt prevăzute surse redundante de tensiune UPS, care mențin funcționalitatea în cazul
în care se întrerupe curentul electric

●

Are un Server de management cu rol de testare a modificărilor efectuate asupra
Aplicației Informatice înainte de a fi publicată în mediul de producție

●

Permite efectuarea salvărilor totale Full Backup săptămânal, a salvărilor diferențiale
zilnic (Differential Backup) și a salvărilor jurnalelor de operațiuni (Log Backup) din oră în
oră în mod automat. În cazul în care apare o problemă majoră cu integritatea Bazei de
Date, folosind salvările realizate automat, Sistemul Informatic poate reveni la un
moment de timp specificat ZZ/LL/AN HH:MM:SS

ARHITECTURA SISTEMULUI INFORMATIC

1.Internet. Infrastructura hardware şi software necesită doua linii de internet, prima linie cu
bandă garantată prin contract cu furnizorul de servicii de cel puţin 1 MB/s download egal cu upload, iar
cea de a doua linie minim 8Mb/s download, 1MB/s upload.
2. Firewall – paravan de protecţie, ţine la distanţă traficul Internet cu intenţii rele (hackeri,
viruşi, acces neautorizat) înainte ca aceştia să pună probleme sistemului. Echipamentul hardware
monitorizează şi filtrează permanent transmisiile de date realizate între Internet şi infrastructura locală.
3.Router-ul face automat comutarea între cele 2 linii de internet, în cazul în care nu primeşte
semnal pe banda garantată folosită în mod implicit. Principala funcţie a acestui echipament hardware
este de a transmite pachetele de date către Serverele de Aplicaţii.
4. IDS (Intrusion Detection System) – Sistem de Detecţie a Intruziunilor – este folosit pentru
detectarea încercărilor de acces neautorizat în Infrastructura Hardware şi Software. Tipurile de acţiuni
maliţioase detectate sunt: atacurile împotriva serviciilor vulnerabile, atacuri asupra aplicaţiilor şi a
bazelor de date, accesul neautorizat al utilizatorilor la resurse care nu sunt partajate, viruşi, viruşi “cai
troieni”, viruşi “worms”. Sistemul de senzori ai IDS-ului, analizează toate pachetele de date transmise
prin reţea, şi identifică traficul maliţios, reprogramând ehipamentul Firewall să blocheze traficul
provenit de la surse suspecte. Sistemul IDS este de tip Software şi se va rula pe Serverul 3.

5. Rack -

dispozitiv pentru organizarea fizică a reţelelor informatice (LAN), indiferent de

dimensiunea acestora; permite montarea: serverelor, switch-urilor, dispozitivelor de backup, surselor
ups
6.Server1- Producție – Server Aplicații Web și Server de Baze de date SQL . Găzduieşte
aplicaţia WEB și Serverul de Baze de Date SQL.
7. Server 2 - Management. Funcţia principală pe care o va avea acest server este de a asigura
managementul și monitorizarea sistemului informatic. Pe acest server se vor stoca salvările zilnice
efectuate asupra bazei de date. Pe Serverul 2 va rula o instanță de Sistem de Gestiune a Bazelor de Date
SQL care va conține o copie fidelă a Nodului de Servere SQL de producție, prin replicare tranzacțională,
și va fi folosit pentru testarea Aplicației Web, înainte de a fi publicată în mediul de producție.
Pe acest Server se va instala un Sistem de Detectare a Intruziunilor (IDS) Software care va urmări
eventuale încercări de a intra în mod neautorizat în sistem.
8. Switch – Dispozitiv hardware care asigură conexiunea diferitelor echipamente aflate într-o
reţea locală pe baza adreselor MAC. Tehnologia folosită pentru conectarea dispozitivelor hardware este
Ethernet duplex integral având posibilitatea transmiterii şi primirii concomitent a informaţiilor cu viteza
de 1000 MO pe secundă.
9. UPS (Uninterrupted Power Supply – Sursa neîntreruptibilă de tensiune) este un dispozitiv
hardware care asigură o rezerva de curent electric, în cazul unor întreruperi. În astfel de cazuri
dispozitivul intră în acţiune instantaneu, asigurând funcţionarea continuă a echipamentelor hardware
deservite. O altă funcţionalitate importantă a acestui dispozitiv constă în reglarea fluctuaţiilor de curent
electric, care apar frecvent, asigură o protecţie sporită a echipamentelor hardware.
10. Laptopuri - 5 buc necesare pentru managerul afacerii și pentru operatorii care asigură
întreţinerea și monitorizarea activității utilizatorilor Aplicației Web şi procesarea comenzilor.

CARACTERISTICI TEHNICE ECHIPAMENTE

1. Configurație Router/Firewall:
Hardware

Descriere

Router/ Firewall

- 2 conexiuni externe (2xWAN)
- port USB cu suport 3G
- 4 conexiuni interne (4xLAN)

Cantitate

2

- criptare AES/3DES/DES
- sesiuni simultane 10000
- banda SPI Firewall 100 Mbps
- arhitectura curăţare trafic
- suport VPN (IPSec and SSL)
- Fail Over şi Load Balancing WAN şi 3G
- ICSA firewall, IPSec certification

2. Configurație Server

Hardware

Descriere

Server rackabil

-2 procesoare instalate cu tehnologie Quad Core, frecvenţa de lucru 2.4
GHz, L3 cache 12 MB, 5.86GT/s, sau echivalent
-16Gb registered ECC DDR3-1333 PC3-10600 SDRAM memorie instalată,
SDDC, suport pentru “Memorie în oglindă” (memorymirroring) şi “Rezervă
caldă” (hot spare).
Minim 12 sloturi pentru memorie RAM cu suport pentru minimum 192 GB
RAM.
-4 x 450 Gb 10000rpm hot plug, 2.5"
-RAID 6G, 8 porturi, suport pentru RAID 0, 1, 5 ,6 cu 512 MB cache
protejată cu baterie
-2 x Ethernet 10/100/1000Mbps + interfaţa de reţea separată pentru
remote management
-Minim 3 sloturi dintre care minim 2 sloturi PCI-Express Gen2 x8 şi minim 1

Cantitate

2

slot PCI-Express Gen2 x4
-Montabil în rack cu ocupare maxim 1U spaţiu. Minim 6 x drive bay-uri
instalate pt. HDD-uri hot-plug SAS, SATA sau SSD.
-2 x maximum 450W hot plug
- Compatibilitate cu sisteme de operare: Microsoft® Windows

Server®

2008
Microsoft® Windows Server® 2008 R2
Microsoft® Windows Server® 2003 R2
Novell SUSE Linux Enterprise Server
Red Hat Enterprise Linux
Citrix® XenServer™
VMwareInfrastructure
VMwarevSphere 4.0
-Certificare CE conform directivelor UE
-Conformitate cu standardele privind managementul calității: ISO 9001,
ISO 1400
- Garanție 3 ani

SISTEM
STOCARE
(MASIV
DISCURI)

DE Echipament de stocare cu arhitectura redundantă. Sistemul trebuie să fie
echipat cu două controlere capabile de redundanţă şi failover automat. În
DE configurația propusă sistemul va fi livrat cu ambele unităţi de tip controller
instalate .
- În configuraţia solicitată sistemul trebuie să fie echipat cu minim 30 x
900TB HDD, 10.000 RPM, SAS 6GB/s
Sistemul trebuie să permită minim 48 discuri pentru date în configuraţia
solicitată.
- Sistemul trebuie să suporte minim 120 discuri,
- Sistemul trebuie să suporte minim 360 TB capacitate de stocare brută,
- Sistemul trebuie să fie echipat cu minim 4 porturi FC 8GB/s , instalate şi
funcţionale, SFP-uri incluse .
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- Sistemul trebuie să suporte interfeţe de conectare cu porturi iSCSI
1GB/s , iSCSI 10GB/s şi FCoE 10GB/s .
- Sistemul trebuie să ofere posibilitatea de intermixare a diferitelor tipuri
de porturi la nivel de controler şi să ofere o scalabilitate de minim 8
porturi.
- Conectivitatea solicitată trebuie să fie suportată la nivel de controllere ,
fără utilizarea unor subansamble externe de tip Gateway, Switch sau
server.
Memorie cache:
-Minim 2GB memorie cache per controler.
Memoria cache trebuie să dispună de un mecanism de protecţie ECC .
Sistemul trebuie să dispună de o memorie nevolatilă de tip Flash pentru
asigurarea protecţiei datelor din memoria cache ,în cazul opririi
neprogramate a sistemului de stocare . Retenţia datelor din memoria
cache trebuie să se realizeze pentru o perioadă nelimitată de timp
Discuri pentru date:
Sistemul trebuie să permită atât discuri de 3.5 inch cât şi de 2.5 inch , hotswappable.
Sistemul trebuie să suporte minim următoarele tipuri de discuri:
600GB/450GB/300GB SAS 2.0 , 6GB/s, 15.000 rpm,
900GB/600GB/450GB/300GB SAS 2.0 , 6GB/s, 10.000 rpm,
1 TB/ 2 TB/ 3TB NL-SAS / SATA , 6GB/s, 7.200 rpm,
200GB/ 100GB SSD ,
Posibilitate de intermixare în cadrul aceluiaşi sertar de discuri a diferitelor
tehnologii de disc : SSD, SAS, NL-SAS/SATA.
Sistemul trebuie să permită intermixarea unităţilor de expansiune cu
discuri de 3.5” cu cele de 2.5” .
Conectivitate back-end : minim SAS 2.0 6GB/s, redundanţă la nivel de disc
RAID:
Suport pentru RAID : 0, 1, 10, 5, 50, 6 .

Sistemul de stocare trebuie să permită refacerea on-line a nivelurilor RAID.
Sistemul trebuie să dispună de un mecanism de monitorizare proactivă a
stării discurilor şi de recuperare a datelor în cadrul grupului RAID. Acest
mecanism trebuie să ofere posibilitatea recuperării datelor cu ajutorul
unui disc de spare , înainte de căderea efectivă a unui disc de date.
Sistemul trebuie să permită atât discuri de spare dedicate cât şi globale.
Suport pentru servere host:
Sistemul trebuie să permită minim 1000 servere host conectabile , în
configuraţia ofertată .
Sistemul trebuie să ofere suport pentru minim 2000 LUNs .
Sistemul trebuie să ofere suport pentru LUN-uri cu capacitate de minim
100TB .
Software de management , configurare a sistemului şi a căilor de acces
către serverele host, fabricat de același producător şi inclus în configurația
de bază a echipamentului.
Interfaţa WEB, CLI , SMI-S, aplicaţia de management trebuie să permită
definirea mai multor nivele de utilizator pentru administrarea sistemului.
Facilităţi pentru mentenanţă sistemului: notificări E-mail, Wake On LAN ,
SSL/SSH.
Adiţional , sistemul de stocare trebuie să ofere un nivel de administrare
centralizată împreună cu sistemele server, printr-o unică aplicaţie de
management, fabricată de acelaşi producător.
Disponibilitate:
Upgrade-urile de firmware trebuie să se poată face online, fără oprirea
sistemului .
Surse de alimentare şi ventilatoare redundante în tehnologie hot swap .
Integritatea datelor trebuie să fie garantată, atât în memoria cache cât şi la
nivel de disc, prin detecţia erorilor la nivel de block , printr-un mecanism
de tip check code.
Facilităţi software:
Sistemul trebuie să ofere posibilitatea de migrare a datelor între diferite

grupuri RAID , în maniera online ,fără a întrerupe operaţiunile.
Sistemul trebuie să permită mărirea numărului de HDD-uri dintr-un grup
RAID prin adăugarea de noi disc-uri , în maniera online , fără întreruperea
operaţiunilor.
Sistemul trebuie să permită criptarea datelor, posibilitatea de a activa
această funcţionalitate la nivel de volum. Funcţionalitatea trebuie să fie
suportată la nivel de controler şi HDD-uri fără utilizarea unor subansamble
externe sistemului de stocare.
Sistemul trebuie să permită oprirea programată a rotaţiei discurilor dacă
acestea nu sunt în utilizare, ca măsură de reducere a consumului de
energie electrică. Operaţiunea trebuie să se realizeze în condiţiile păstrării
timpilor de acces optimi la date.
Sistemul trebuie să permită facilitatea de ThinProvisioning, mecanismul
trebuie să permită alocarea către servere a unor capacitați virtuale mai
mari decât cele instalate fizic în interiorul sistemului de stocare . Facilitate
disponibilă eventual prin licenţiere interioară.
Sistemul trebuie să permită realizarea de copii instantanee de tip Snapshot
şi să ofere suport pentru minim 1000 sesiuni de copiere instantanee.
Licenţa inclusă pentru minim 8 sesiuni de tip Snapshot.
Sistemul trebuie să permită realizarea de copii tip clona, şi să ofere suport
pentru minim 200 sesiuni de copiere. Funcţionalitatea poate fi disponibilă
prin licenţiere ulterioară.
Sistemul trebuie să permită acces redundant la sistemele host, şi să
includă drivere multipath cel puţin pentru următoarele sisteme de
operare : MS Windows , Linux, IBM AIX, SUN Solaris
Sisteme de operare suportate:
MS Windows 2003 /2008, MS Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE
Linux Enterprise, VMwarevSphere, Citrix, HP-UX, IBM AIX, SUN Solaris
Dimensiune în rack:
Maxim 2U
Sistemul trebuie să includă toate accesoriile necesare conectării la
serverele host , alimentării cu energie electrică şi instalării în rack.

Minim 4 cabluri conectare FO LC-LC MMC , 5m
Sistemul trebuie să includă garanţie cu suport tehnic oferit de
producătorul echipamentului pentru 3 ani , on-site , cu acoperire minim 5
x9.

Rack

Compatibil cu serverele furnizate (acelaşi producător pentru servere şi
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rack)
Capacitate: 24 HU
Şine telescopice care să permită extracţia completă a echipamentelor
montate. Uşi reversibile (balamalele pot fi montate atât pe stânga cât şi pe
dreapta). Montarea uşilor să nu necesite intervenţia a mai mult de o
persoană.
Uşi prevăzute cu încuietoare cu cheie atât în faţă cât şi în spate.
Intrări pentru cabluri atât în partea inferioară cât şi în partea superioară.
Unităţile de înălţime să fie numerotate. Unităţile nefolosite să fie acoperite
cu panouri oarbe.

UPS

Tehnologie: online

1

Capacitate : 8000 VA, 6400 W
Voltaj ieşire: 230 V
Conectori ieşire: min. 4 x IEC 320 C13
Sloturi pentru carduri de management: 1
Carduri de management incluse: 1 x SNMP WEB management-card; 1 x
Serial Port; 1 x USB port;
Autonomie la o încărcare parţială (half load, 3200 W): min. 17 min.
Autonomie la capacitatea maximă a UPS-ului (full load, 6400 W) : min. 6
min.

KVM

Carcasa: Rack-mountable, 1U
Număr de porturi: 8
Tip porturi/cabluri: RJ45/UTP cu adaptor la 1xVGA+2xUSB
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Conexiuni pentru consola locală: 1
Conexiuni pentru consola remote (IP): 0
Ecrane suportate: XGA, VGA, pana la 1280 x 1024 pixels, max. 75 Hz
Se livrează cu cablurile şi adaptoarele necesare conectării serverului
rackabil şi a consolei rack

Consola TFT

Carcasa: sertar rack-mountable 1U
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Ecran: 17-inch LCD TFT display, 1280 x 1024 (SXGA), 32-bit, luminozitate
minimum 200 cd/m2, contrast minimum 450:1, unghiuri de vizibilitate:
80°/80°
Tastatura: cu funcţionalitate completă, compatibilă Microsoft, touchpad
inclus

3. ConfigurațieLaptop
Hardware

Descriere

Laptop

Procesor: Intel Core i5-2430M 2.4GHz 3MB

Cant.

5

Memorie: 4 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600
Hard Disk: SATA 500 GB 7.2k
DVD Super Multi (reader/writer)
Bluetooth module V3.0
1 x digital microphone & 1.3Mpix webcam
Drivers&Utility DVD

4. ConfigurațieSistem de MonitorizareșiSupraveghere

Hardware

Descriere

Cant.

Sistem

de

Monitori-

-

Centrală efracţie, cu alimentator.

-

2 camere video 21 leduri IR 15m, High sensitivity in

zare

1

mediu intunecat, 0.4Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), lentila 3.6mm, suport cu
protectie la cablu 12VDC

și Supraveghere

-

Sistem DVR înregistrare H.264, 4 intrari video, 100 fps (real-time) la
vizualizare, 100fps (real-time) la inregistrare, rezolutie vizualizare D1
(704x576), rezolutii inregistrare D1 (704x576), inregistrare la detectie
miscare, dupa orar, continuu sau intrari alarma, LAN, webserver, soft
client, USB, suporta 1 hard disk SATA, 2 iesiri videocomplex, 1 iesire
VGA,suport dual streams, permite vizualizarea de pe telefonul mobil
3G smartphone (Win mobile 5 / 6.0, Symbian, iPhone, Android,
BlackBerry) operare pentaplex, telecomanda, controlul meniurilor cu
mouse USB, controlul speed domurilor cu mouse (3D intelligent
location, HDD 500 GB - SATA

-

Senzori de fum

-

Senzori de mișcare

-

Alarmă incendiu

-

Alarmă exterior autonomă pentru efracţie

5. Configuratiesistem de climatizare

Hardware

Sistem

de

Climatizare

Descriere
-

Asigură temperatura constantă în camera serverelor

-

Monitorizare temperatură și umiditate și avertizare automată a

Cant.

1

Administratorului de Sistem

6. ConfigurațieMultifuncțional

Hardware

Descriere

Multi-

Imprimare / Copiere / Scanare / Fax

Cant.

1

funcțional

Memorie: 128 MB
Tehnologie: laser
Format: A4
Duplex: Automatic
Viteza de printare alb/negru (ppm): 30 ppm
Rezolutie la printare alb-negru (dpi): 600 x 600 dpi
Viteza de copiere alb/negru (cpm): 30 cpm
Rezolutie la copiere alb/negru (dpi): 600 x 600 dpi
Rezolutia optica de scanare (dpi): 600 x 600 dpi
Functii scanner: Flatbed and Duplex Automatic Document Feeder (DADF)
Interfață: USB 2.0, Rețea 10/100/1000 MB

7. ConfigurațieCentrală Voice Over IP

Hardware

Descriere

Centrală

Trunchiuri PSTN – 4

VoIP

Trunchiuri GSM – 3
Trunchiuri SIP – 10
Căști Call Center – 5 buc

Licentele necesare functionarii sistemului sunt:
o

5 Licente antivirus

o

5 Licente tip office

o

5 Licente sistem de operare

Cant.

1

o

2 Licenţe sistem de operare server

o

1 Licenţăserberbaze de date

o

1 Licenţă antivirus de tip server

1. Criterii tehnice de eligibilitate a ofertei
-

Ofertantul se va angaja la indeplinirea tuturor cerintelor prezentului caiet de sarcini; soluții
parțiale nu vor fi admise

-

Ofertantul va prezenta diagrame UML a structurii arhitecturale și a fluxului de date în aplicație

-

Ofertantul va identifica toate componentele 3rd party folosite și va motiva alegerea acestora

-

Ofertantul va prezenta (demo) , sub formă de demo public accesibil pe Web, o aplicație
realizată de el care realizează agregare de oferte pe cel puțin unul dintre formatele de oferte
precizate în caiet

-

Grafic de implementare din care să reiasă pașii pentru dezvoltarea componentelor
Propunere pentru strategia de testare și dare în folosință a modulelor
Oferta va trebui prezentata conform tabelului de mai jos cu incadrarea preturilor pe fiecare
componenta in buget:

Achiziţie (detaliat pt fiecare categorie de
cheltuieli)

Preţ unitar
(fără TVA)

UM

Cant

Total fără TVA

TVA

4

5

6

7

8=5*7

9=8*24/100

LAPTOP

4000

BUC

5

20000

4800

ROUTER

5220

BUC

2

10440

2505.6

MULTIFUNCTIONALA

2610

BUC

1

2610

626.4

SERVER

18000

BUC

2

36000

8640

CENTRALA VOICE OVER IP

13000

BUC

1

13000

3120

LICENTA SISTEM DE OPERARE

652.5

BUC

5

3262.5

783

LICENTA TIP OFFICE

957

BUC

5

4785

1148.4

LICENTA SISTEM DE OPERARE
SERVER

14500

BUC

2

29000

6960

LICENTA ANTIVIRUS SERVER

2500

BUC

2

5000

1200

LICENTA SERVER BAZE DE DATE

21800

BUC

1

21800

5232

LICENTA ANTIVIRUS

130.5

BUC

5

652.5

156.6

PLATFORMA ONLINE PENTRU
COMERT ELECTRONIC

120000

BUC

1

120000

28800

Formular 1
Operator economic
________________
(denumire/numele)
DECLARAŢIE
privind eligibilitatea
Subsemnatul(a) ......................................................, reprezentant legal/împuternicit
al ......................................................... (denumirea şi sediul operatorului economic), în calitate
de ofertant la procedura de ......................................... în vederea atribuirii contractului de
achiziţie
publică
având
ca
obiect
...........................................
organizată
de .........................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că nu ne aflăm în situaţia
prevazută la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 (cinci) ani nu am fost condamnaţi
prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură:
- nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune; şi
- nu depun ofertă individuală/comună şi nu sunt nominalizat ca subcontractant în cadrul unei
alte oferte;
- nu depun ofertă individuală/comună şi nu sunt nominalizat ca terţ susţinător în cadrul unei
alte oferte.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................
Operator economic
………………….
(semnătura autorizată)

Formular 2
Operator economic
________________
(denumire/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ......................................................, reprezentant legal/împuternicit
al ................................................................ (denumirea şi sediul operatorului economic), în
calitate de ofertant la procedura de ........................ în vederea atribuirii contractului de achiziţie
publică având ca .................................., organizată de ........................., declar pe proprie
răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) ne-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 sunt
stabilit;
c) nu am fost condamnaţi, în ultimii 3 (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;

d) în ultimii 2 (doi) ani ne-am îndeplinit integral obligaţiile contractuale decurgând din
contracte încheiate cu diverşi beneficiari şi nu au existat situaţii în care să ne fi îndeplinit
defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile nouă, fapt care ar fi produs sau este
de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor contractelor.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că, în cazul în care sunt
prezentate informaţii false sau nu sunt prezentate informaţiile solicitate în scopul îndeplinirii
criteriilor de calificare şi de selecţie, autoritatea contractantă are dreptul de a ne exclude din
procedura de atribuire conform dispoziţiilor art. 181 lit. e) din O.U.G. nr. 34/2006.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................
Operator economic
………………….
(semnătura autorizată)

Formular 3
Operator economic
________________
(denumire/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………….(denumirea operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că, la procedura pentru atribuirea contactului de achiziţie publică …………….(se menţionează
procedura), având ca obiect …………………..(denumirea produsului şi codul CPV ), la data de
………..(zi, lună, an), organizată de ……………….(denumirea autorităţii contractante), particip şi
depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asociaţiei………………………..;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2.Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al niciunui 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 informaţie
suplimentară 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………………………………………………………..(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ......................
Operator economic

Formular 4
Operator economic
________________
(denumire/numele)
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ...........,
în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice
privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care
ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind
condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de
a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau
serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Data completării ......................
Operator economic
………………….
(semnătura autorizată)

Formular nr. 5
Operator economic
________________
(denumire/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 14 din OUG 66/2011
Subscrisa ................................................................, cu sediul in…………, str…………., inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………,
reprezentanta legal prin
..............................................................................., in calitate de ofertant la procedura de
achizitie..........................................................................,
cod(uri)
CPV:
................................................... avand ca Achizitor ........................................, strada
.......................................... (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea
excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice, ca societatea:
Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora, şi anume:
•
nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
•
nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
•
nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura
de achizitie.
De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în
scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării
procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate
cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.
Subscrisa, 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.
Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă.

Data completării ......................
Operator economic
………………….
(semnătura autorizată)

Formular nr. 6
Operator economic
________________
(denumire/numele)
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................ (numărul
înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate
cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare.................................. (se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani :
Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)
Anul
lei
echivalent euro
1. - 2011
2. - 2012
3. - 2013
Media anuală :
Data completării ......................
Operator economic
…………………. (semnătura autorizată)

Formularul nr. 7
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI
DE PRODUSE 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 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr
crt

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ
contract

Procent îndeplinit de
prestator (%)

Perioadă derulare
contract**)

1
2
...
Data completării ......................
Operator economic
………………….
(semnătura 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.

Formularul nr. 8
ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
_______________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca
fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
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b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,
___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.
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Formularul nr. 9
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul
....................................................
ofertant/candidat/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 de mai jos sunt reale.
Nr
crt

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare

Partea/părţile din
contract ce urmează
a fi subcontractate

Data completării ......................
Operator economic
………………….
(semnătura autorizată)
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Formularul nr. 10
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către .......................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
furnizăm/să închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să
furnizăm în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de
cumpărare (se elimină opţiunile neaplicabile) ............................................................. (denumirea
produselor) pentru suma de .................................................... platibilă după recepţia produselor,
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină
opţiunile neaplicabile), la care se adaugă TVA în valoare de .......................................................
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele
în graficul de timp anexat.
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.
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.
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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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Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru produse
Anexă la ofertă
Nr.
crt

0

Denumirea
produsului

1

Cantitatea
(U.M.)

2

Preţul
Unitar

Preţul
total

Lei

Euro

3

4

Lei
(col 2xcol 3)
5

TVA

Euro
(col 2xcol 3)
6

Lei

7

1
2
....
TOTAL

................................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Formularul nr. 11
OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea
contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie
publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic)
vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

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

Cu stimă,
Data completării ___________
Operator economic,
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Formularul 12
BANCA
___________________
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________,
(denumirea contractului)
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate
de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei
de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută
de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus
menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate
suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde
valabilitatea.
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)
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Contract de furnizare
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordinului MFE nr. 1120/2013, s-a încheiat prezentul contract de furnizare
între
......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresă
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă
................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie,
bancă)
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în
perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
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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 şi, după caz,
întreţină .................................... ..................în perioada/perioadele
produselor şi cantităţile)

să

instaleze şi să
(denumirea

convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de furnizare ................................ .
(denumirea produselor)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al
serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este
de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la
………...............
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
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e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte
intergrantă a contractului)
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să
instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite în
prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de
livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1
-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit
în prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul
îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)
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.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor)
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală ..........din plata neefectuată.
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptămână de
întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
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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
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data
de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea executării
contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună
execuţie)
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de
începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună
execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în termen de
......…............. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)
10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - 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.
11.2 - (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.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor.
(se precizează destinaţia finală a produselor)
11.4 - 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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11.5 - 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.
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 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.
12.2 - 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)
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor,
respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
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 produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)
13.3 - 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.
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 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)
15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
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15.2.- 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.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - 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.
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. 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)
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 şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea
faţă de furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului1
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare)
18. Subcontractanţi2
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte
contractul.
1
2

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm
În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării
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(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina
schimbarea preţului contractului.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise
în graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
19.3 - 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.
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
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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, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
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)
(semnătură autorizată)
LS
LS

Furnizor,
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