FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 4:Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectiv specific: 4.4 Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii
sociale/medicale/socio-profesionale/formare profesionala adecvate nevoilor specifice.
Titlul proiectului: „O viata fericita pentru bunicii nostrii ”
Contract nr. POCU/436/4/4/126437

Beneficiar privat: ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ
Date de contact:
Adresa sediu: Str. ADY ENDRE, nr. 19, Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, cod postal 400064,
România
Telefon: (+40) 728.882.966
Email: caritasclujproiecte@gmail.com

NR. 903/16.10.2020

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI
ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII DE MATERIALE CONSUMABILE MEDICALE SI SANITARE
in cadrul proiectului „O viata fericita pentru bunicii nostrii ” POCU/436/4/4/126437

I.

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele și
specificațiile tehnice conţinute în această documentaţie.
Anexele şi formularele prevăzute în cadrul documentaţiei trebuie completate în mod
corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume,
prenume, semnătura) şi ştampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau
instituţiile autorizate.
I.1) DENUMIRE, ADRESA DE CONTACT BENEFICIAR
Denumire oficială: ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ
Adresă: Str. ADY ENDRE, nr. 19
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Cod postal: 400064
Ţara: România
Punct(e) de contact:
Telefon: 0728.882.966
În atenţia: AVRAM Adrian Gheorghe
Fax: E-mail: caritasclujproiecte@gmail.com
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 3 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)
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I.2) OBIECTUL CONTRACTULUI
I.2.1) Denumirea contractului/concursului/proiectului
Obiectul contractului il reprezintă achiziţia de materiale consumabile medicale si sanitare
necesare in furnizarea serviciilor, in cadrul proiectului „O viata fericita pentru bunicii nostrii ”,
POCU/436/4/4/126437.
I.2.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau
de prestare a serviciilor
a) Lucrari

□

B) Produse

X

c) Servicii

□

I.2.3) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
Vocabular principal
Obiect principal

33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de
unică folosinţă şi consumabile hematologice;
33751000-9 - scutece de unica folosinta;
33194100-7 - aparate şi instrumente pentru perfuzie;
33141310-6 - seringi;
18424300-0 - mănuși de unică folosință;
33141119-7 - comprese;
33141320-9 - ace medicale;
33141117-3 - vata;
33141112-8 - plasturi;
I.2.4) Împărțire în loturi
da □ nu X
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifați o singură căsuță):
un singur lot
unul sau mai multe loturi
toate loturile
□
□
□

I.2) VALOAREA CONTRACTULUI
I.2.1) Valoare estimată (fără ajustare de preț)
Valoarea estimată totală fără TVA: 144.000,00 lei
I.2.2) Principalele modalități de finanțare și plată:
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

I.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: 22 luni de la data semnării contractului de furnizare, de ambele părți până la
08.07.2022
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II: GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE
ACTIVITATEA
DATA
ORA
LOCAȚIA
Publicare anunț
Site https://www.fonduri-ue.ro
–
16.10.2020
rubrica-achiziții beneficiari privați
Termen limită de solicitare a
Solicitările de clarificări pot fi
23.10.2020
clarificărilor
de
către
12:00 transmise la adresa de e-mail:
potențialii ofertanți
caritasclujproiecte@gmail.com
Termen
limită
de
Site https://www.fonduri-ue.ro
–
transmitere a răspunsurilor
26.10.2020
12:00 rubrica-achiziții beneficiari privați
la clarificări către ofertanți
Termen limită de depunere a
Ofertele se depun personal, prin
poștă sau curier la ASOCIAŢIA
ofertelor
CARITAS
EPARHIAL
GRECO27.10.2020
12:00 CATOLIC CLUJ Piața Timotei
Cipariu,FN,(Catedrala in constructie),
cod postal 400000, localitatea ClujNapoca, județul Cluj
Publicarea anunțului de În maxim 5 zile
Site https://www.fonduri-ue.ro
–
semnare a contractului cu calendaristice
rubrica-achiziții beneficiari privați
câștigătorul contractului
de la
semnarea
contractului de
achiziție
III.1) CONDIȚII DE PARTICIPARE
III.1.1) Documente de eligibilitate
Se vor prezenta următoarele documente:
➢ documentele care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este
situat sediul ofertantului, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de structura
acționarilor, reprezentanților legali și obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie
să conțină date actuale/reale valabile la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
Se va prezenta în copie, conform cu originalul.
Notă:
a. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte
documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a furniza produsele
care fac obiectul prezentului contract; se va prezenta în copie, conform cu originalul;
b. În cazul ONG-urilor se va depune Actul constitutiv și Statut din care să rezulte obiectul de
activitate similar prezentului contract, precum și extras din Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor sau Certificat de grefă care confirmă că nu s-au produs modificări în structura
Asociației de la data înființării (legate de componența asociaților, sediu, statut, etc); se va
prezenta în copie, conform cu originalul;
c. Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente care dovedesc o formă
de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, din care să
rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice străine de a furniza produsele care fac obiectul
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prezentului contract, în conformitate cu țara de origine/țara în care operatorul economic
este stabilit; se va prezenta în copie, conform cu originalul;
➢ Declarație conflict de interese – Formularul 1, atașat la prezentele specificații tehnice.
Se va prezenta în original.
III.1.2) Capacitatea economică și financiară
În scopul confirmării situației economice corespunzătoare a Ofertantului acesta va prezenta:
➢ Certificat fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor
către stat, valabil la data depunerii ofertei, precum şi a contribuţiei pentru asigurările
sociale de stat (formular-tip eliberat de autorităţile competente din ţara în care
candidatul/ofertantul este rezident), prezentat în original sau copie cu menţiunea “conform
cu originalul” sau copie legalizată, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente
în luna anterioară celei în care se depun ofertele.
III.1.3) Capacitatea tehnică și/sau profesională
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare Modalitate de îndeplinire
pentru evaluarea respectării cerințelor
menționate
Cerinţă obligatorie: Declaratie de conformitate - Declaratie de conformitate UE a produselor
UE a produselor, din care sa rezulte
conformitatea
produsului/produselor
la
legislația UE aplicabilă.
IV PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
Tipul procedurii:
Procedura competitivă conform Ordinului nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive
aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrări finanțate din fonduri europene
IV.2) PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Desemnarea ofertei câștigătoare:
PRETUL CEL MAI SCAZUT
IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea
de participare: Română
IV.3.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta:
30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
IV.4). PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
a. Propunerea tehnică se va întocmi în limba română, într-o manieră organizată, astfel încât
procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenţei informaţiilor
cuprinse în ofertă cu specificaţiile tehnice.
b. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate
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elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de
sarcini), beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul şi de a solicita sistarea
furnizarii de produse.
c. Ofertanţii au libertatea de a-şi prevedea propriile consumuri şi metodologii de furnizare de
produse, cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative prevăzute în specificațiile tehnice/actele
normative în vigoare care reglementează furnizarea produselor. În acest sens, ofertanţii trebuie
să aloce în planul de proiect timpi suficienţi de verificare şi validare din punct de vedere cantitativ
şi calitativ a produselor livrate în cadrul contractului.
d. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentelor ofertei, în
raport cu specificațiile tehnice ori prevederile legislaţiei în vigoare poate conduce la declararea
ofertei ca fiind neconformă.
e. În cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice şi/sau completarea greşită a
unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată, sunt considerate aplicabile
prevederile de la lit. d) de mai sus.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze preţul total.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta financiară detaliată și structurată conform Formularului 2.
Documentul se va prezenta în original. Prețurile vor fi exprimate în Lei fără TVA. Prețul din oferta
financiară va fi ferm și nu se va actualiza. Contractul va fi încheiat în lei
Notă
Beneficiarul se obligă să achite numai produsele efectiv comandate, pe bază de documente
justificative.
Valoarea totală decontată în baza contractului de furnizare produse ce urmează a fi atribuit poate
fi mai mică decât preţul total ofertat în cadrul procedurii.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertele pot fi transmise prin poștă/curierat cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire
sau depuse direct de către ofertant la adresa Beneficiarului, în termenul indicat în anunț.
Se vor depune 1 exemplar original al ofertei și în 1 exemplar în format digital pe USB.
Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt
vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.
Plicul va fi inscripționat cu denumirea și adresa ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este depusă cu întârziere)
ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ, Piața Timotei Cipariu,
FN,(Catedrala in constructie), cod postal 400000, localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj,
OFERTĂ ACHIZIȚIE – FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE MEDICALE SI SANITARE
in cadrul proiectului „O viata fericita pentru bunicii nostrii ” POCU/436/4/4/126437.
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.10.2020, ORA 15:00"
Notă: Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la altă adresă
decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de către achizitor.
Data limită de depunere a ofertelor este 27.10.2020, ora 12:00, la sediul beneficiarului.
Data de deschidere a ofertelor este 27.10.2020 ora 15:00, la sediul beneficiarului.
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CAIET DE SARCINI
ACHIZIȚIE DE MATERIALE CONSUMABILE MEDICALE SI SANITARE
in cadrul proiectului „O viata fericita pentru bunicii nostrii ”
POCU/436/4/4/126437
Proiectul „O viata fericita pentru bunicii nostrii ” POCU/436/4/4/126437 are ca obiectiv general
cresterea calitatii vietii a 165 persoane varstnice din localitatea Cluj-Napoca si zona
metropolitana , aflate in situatie de vulnerabilitate sociala prin oferirea unui pachet intregrat si
inovator de servicii sociale de calitate, axat pe asiguraea unei ingrijiri adecvate pentru o viata
sociala demna.
Grup Țintă al proiectului este reprezentat de persoanele vârstnice (165 de persoane) din
localitatea Cluj-Napoca si zona metropolitana , aflate în nevoie, din care 100 de sex feminin și
65 de sex masculin ce necesită sprijin în vederea dobândirii unei vieți calitativ mai bune dat
fiind contextul socio-medical complex în care se află.
Obiectul contractului
Obiectul contractului il reprezintă achiziţia de materiale consumabile medicale si sanitare
necesare in furnizarea serviciilor, in cadrul proiectului „O viata fericita pentru bunicii nostrii ”,
POCU/436/4/4/126437.
A. DESCRIEREA PRODUSELOR CE VOR FI FURNIZATE
Cantitatile si specificatiile minime pentru materialele consumabile medicale si
sanitare sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Denumire produs

Specificatii minime

Scutece adulti molicare (30 Scutece incontineta urinara – marime –
M, L, XL, ambalate a cate 30 buc /
buc )
pachet, grad de absorbtie ridicat
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Aleze 90/180 (30 buc )
Tip produs:cearceaf absorbant, nr.
bucati / set – 30, grad de absorbtie
ridicat, material sintetic, dimensiune 90
x 180
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE

U.M

Cantitatea

Pachet

800

Pachet

600
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Truse de perfuzie (30 buc.)

Seringi de 10 ml

Seringi de 20 ml

Ace seringa 20 G

Leucoplast

Bisturiu de unica folosinta

Cu ac metalic 21G cu portinject si
microperfuzor - din plastic non toxic,
sterile, tub de plastic cu lungime de 150
cm, la care se adauga 20 cm ai tubului
microperfuzorului, Port de injectare in
Y, cu capacel din latex, filtru cu
capacitatea de filtrare a particulelor de
peste 5 microni. Steril EO, 30 bucati
/cutie
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Cu ac din otel inoxidabil inclus si capac
de protectie, culoare transparenta din
plastic si cauciuc cu gradatie
- capacitate 10 ml.
-STERILIZATE , de unica folosinta
-100 buc / cutie
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Cu ac din otel inoxidabil inclus si capac
de protectie, culoare transparenta din
plastic si cauciuc cu gradatie
- capacitate 20 ml.
-STERILIZATE , de unica folosinta
-100 buc / cutie
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Ace seringa sterile din otel inoxidabil,
cu lumen metalic – diametru 20 G,
ambou de plastic, culoare galben / roz,
teaca de protectie din plastic.
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Dimensiune: 2.5 cm / 5 m din material:
matase, antialergic
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Marime: 10, compozitie material: plastic
și otel carbon, caracteristici: Bisturiu
monobloc. steril, ambalat individual și
inchis ermetic in folie de aluminiu. De
unica folosinta
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE

Cutie

350

Buc.

1500

Buc.

2001

Buc.

2000

Buc.

1800

Buc.

200
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Pense sterila

Comprese de sterile (50 buc)

Fasa tifon 10/10

Gel dezinfectant 1L

Pensa plastic sterila, cu varfuri ascutite,
ambalata individual, dimensiune: 12,5
cm, design: bratele pensei sunt lungi ,
cu striatii la varf
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Comprese sterile de tifon pentru uz
extern, sterile, dimensiuni 10x10 cm,
pliate și finisate, capacitate crescuta de
absorbtie
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Fasa de tifon sub forma cilindrica
ambalata individual, dimensiune 10 cm
/ 10 m fabricata din bumbac 100%.
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Cantitate: 1l / buc, tip: lichid /gel,
hipoalergenic, pH neutru, proprietati:
antifungic, antivirucid, antibactericid

Buc.

300

Pachet

1000

Buc.

1300

Buc.

70

Buc.

250

Buc.

550

Buc.

200

Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Alcool sanitar 500 ml

Manusi nitril (100 buc)

Betadinana

Alcool sanitar, actiune antiseptica si
antimicotica
Contine: alcool etilic rafinat (etanol),
salicilat de etil, albastru de metilen, apa
dedurizata
Ambalare: in recipient de plastic
transparent,
volum
500
ml
Concentratia alcoolica: 70% din volum
Ambalare: in recipient din plastic
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Manusi de examinare nesterile din nitril
Ambalare: 100 bucati / set
Caracteristici:
nepudrate,
nesterile
Marime: S si M
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Forma /textura: lichida, cantitate 1000
ml / flacon, ambalaj: plastic
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
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Vata

Camp steril 75/90 cm

Testere glucometru

Tip BC, ambalata in pachete a 200 gr
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Bucata, ambalate individual, sterile,
strat
absorbant
pentru
fluide,
dimensiune 75/90 cm
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Testere Accu-Chek Activ

Buc.

363

Buc.

3000

Buc.

150

Prezentare: Flacon plastic a cate 50
testere
Termende valabilitate min 12 luni
Marcaj CE
Furnizarea şi plata se va face corelat in funcţie de necesităţile privind implementarea
proiectului.
Livrarea se va face pe baza de proces verbal transmis in scris prin orice mijloace de
comunicare, in maxim 5 zile de la transmiterea comenzii.
Furnizorul va suporta toate cheltuielile cu transportul produselor ce fac obiectul contractului.

B.

MODALITĂȚI ȘI CONDIŢII DE PLATĂ:

Plata se va face în tranșe, fiecare tranșă va corespunde fiecărei comenzi și va reprezenta
exclusiv valoarea aferentă produselor livrate așa cum este prevăzut în oferta financiară a
ofertantului declarat câștigător.
Fiecare solicitare de plată va avea la bază Procesul verbal de receptie (predare – primire)
întocmit de către Furnizor, însoțit de factura fiscala, de declaratia de conformitate.
Se vor deconta produsele efectiv comandate.
C. ALTE MENŢIUNI:
Limba de lucru: Limba de lucru este limba română.

Ofertele care se vor prezenta numai pentru anumite produse sau care nu vor respecta
condițiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi eliminate din competiție.
După atribuirea contractului, furnizorul are obligaţia de a respecta preturile ofertate.
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Operatorul economic care va semna contractul de achiziție datorează Beneficiarului
contravaloarea daunelor directe și indirecte referitoare la proiectul „O viata fericita pentru
bunicii nostrii ” - POCU/436/4/4/126437, cauzate de neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin ofertă și prin contractul de achiziție, inclusiv, dar
fără a se limita la eventualele reduceri/corecții financiare sau alte rețineri, penalități și obligații
de plată imputate de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar sau de alte structuri
de control.
Întocmit,
AVRAM Adrian Gheorghe
Manager proiect

AdrianGheorghe
Avram

Semnat digital de
Adrian-Gheorghe
Avram
Data: 2020.10.15
18:18:20 +03'00'
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OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul 1

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 si 15 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a), ......................., în calitate de ......................., referitor la procedura
......................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum
este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art.14 si 15 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu
modificările și completările ulterioare.
Subsemnatul(a), ......................., declar că voi informa imediat ASOCIAŢIA CARITAS
EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ are dreptul de a
solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
.......................
(numele și funcția persoanei autorizate)
.......................
(semnătura persoanei autorizate)
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OFERTANTUL

Formularul 2

_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către: ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul _________________________,
reprezentant al ofertantului ___________________________, ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerințele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam
___________________________________ (denumirea) pentru:
- suma de ___________________ lei (_____________) fără TVA, plătibilă după recepția
produselor livrate, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de __________ lei
(______________).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să
furnizam produsele la solicitarea achizitorului, conform documentației de atribuire.
3. Ne angajăm să prezentăm oferta financiară și tehnică conform documentației de
atribuire.
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de___________
zile, 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.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
6. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați orice ofertă primită.
DATA COMPLETĂRII:
______________________
_______________________
(nume, prenume și semnătură autorizată),
L.S.
în calitate de _______________________ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ________________________________________(denumirea/numele operatorului
economic)
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Anexă - Formularul

OFERTANTUL
___________________
(denumirea/numele
ANEXĂ LA OFERTA FINANCIARĂ
Nr.
Crt.

Denumire

Unitate de
măsură

Cantitate

1.

Scutece adulti molicare (30 buc )

Pachet

800

2.

Aleze 90/180 (30 buc )

Pachet

600

3.

Truse de perfuzie (30 buc.)

Cutie

350

4.

Seringi de 10 ml

Buc.

1500

5.

Seringi de 20 ml

Buc.

2001

6.

Ace seringa 20 G

Buc.

2000

7.

Leucoplast

Buc.

1800

8.

Bisturiu de unica folosinta

Buc.

200

9.

Pense sterila

Buc.

300

10.

Comprese de sterile (50 buc)

Pachet

1000

11.

Fasa tifon 10/10

Buc.

1300

12.

Gel dezinfectant 1L

Buc.

70

13.

Alcool sanitar 500 ml

Buc.

250

14.

Manusi nitril (100 buc)

Buc.

550

15.

Betadinana

Buc.

200

16.

Vata

Buc.

363

17.

Camp steril 75*90

Buc.

3000

18

Testere glucometru

Buc.

150

Pret unitar,
lei fara
TVA

Total/
produs

TOTAL

Data completãrii
......../....../..............

OFERTANTUL
................................................
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(denumirea/numele)
OFERTANTUL

Formularul 3

_____________________
(denumirea/numele)
Tel.........................................
Fax.........................................
Email......................................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ
Ca urmare a anunţului de participare nr. ...... din data d e ...... privind achiziţia „O viata
fericita pentru bunicii nostrii” - POCU/436/4/4/126437, noi ..................................................
(numele

ofertantului)

vă

transmitem

documentele

solicitate,

pentru

Lot/Loturile....................................................., după cum urmează:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) propunere tehnică;
b) propunere financiară;
c) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completãrii
......../....../..............

OFERTANTUL
................................................

(denumirea/numele)
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Formularul 4 – Model de contract

CONTRACT DE FURNIZARE
nr. .............. din ......................

1. Preambul
În Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii
competitive aplicabile solicitanţilor / beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, cu modificările şi completările
ulterioare s-a încheiat prezentul contract de furnizare produse
și
Având în vedere că ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLI CLUJ este Beneficiar
în cadrul proiectului „O viata fericita pentru bunicii nostri” - POCU/436/4/4/126437, finanţat
de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman
2014 – 2020,
s-a încheiat prezentul contract de furnizare,
între:
ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLIC CLUJ cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Ady Endre nr.19, telefon 0264591404, înregistrata în Registrul Asociațiilor și Fundatților sub
nr.280/14.10.1998, având cod unic de înregistrare 11308449, având contul nr.
RO58RNCB0106026605570118, deschis la Banca Comercială Romana Cluj, telefon
0728882966, reprezentată legal de domnul Avram Adrian Gheorghe , în calitate de Director
general, denumită în continuare Achizitor, pe de o parte,
și
____________________________
cu
sediul
principal
în________________________________________, str. ____________________________,
nr. _____, bl. ____________________________, sc. ..., et. ..., ap. ..., sector ..., tel.:
____________________________, fax ____________________________, cod fiscal ......,
contul IBAN___________________________________deschis la _____________________-,
reprezentat prin________________________________, în calitate de Furnizorul, pe de altă
parte.
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2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în prezentul
contract si in oricare dintre comenzile subsecvente acestuia, pe care furnizorul se
obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e) servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune,
asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin
furnizorului prin contract;
f) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.
Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h) termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului
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 dintre părţi;
j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu
se specifică în mod diferit.
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4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze materiale consumabile medicale si sanitare în
cadrul proiectului „O viata fericita pentru bunicii nostrii ” - POCU/436/4/4/126437 în
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. În cadrul fiecărei notei de comandă
emisă de către Achizitor se va specifica locația unde urmează a se livreze produsele, precum
și cantitatea pe fiecare locație.
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul maxim al contractului, respectiv preţul produselor care urmeaza a fi livrate pe
bază de comenzi, este de ........................... lei la care se adaugă ...................... lei TVA.
Prețul contractului, inclusiv TVA este de ............................... lei.

6. Durata contractului
6.1 - Prezentul contract se derulează începând de la data semnării sale de ambele părţi.
6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ..............., cu posibilitatea
de prelungire, prin act adiţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe la data semnării sale de ambele părţi.

8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
-

Anexa 1 - Caietul de sarcini;

-

Anexa 2 - Oferta tehnică a furnizorului;

-

Anexa 3 - Oferta financiară;

-

Anexa 4 – Nota/Notele de comandă/comenzi.

-

Anexa 5 – Proces/ele Verbal/e de recepţie a produselor - model însoţit de documentele
menţionate în caietul de sarcini.

-
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9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele
prezentate menționate în prezentul contract.
9.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in termen maxim de 5 zile de la data
transmiterii fiecărei notei de comandă lansate, în conformitate cu prevederile prezentului
contract.
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea comenzilor transmise de către achizitor.
9.4 - Furnizorul se obligă să transmită factura fiscală cu bunurile livrate în conformitate cu
prezentul contract, separat pentru fiecare comanda in parte.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în momentul furnizării acestora la
destinaţia finală menționată la clauza 4.1 a prezentului contract, pe baza Procesului Verbal de
Recepţie a Produselor.
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul
convenit, astfel: plata se va efectua in lei și corespunde fiecărei notă de comandă în parte, în
termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului, daca furnizorul şi-a
îndeplinit în totalitate obligatiile contractuale. Factura va fi insotită de Procesul Verbal de
Receptie a Produselor corespunzatoare produselor livrate.
Orice plată solicitată în cadrul contractului se va putea efectua numai în următoarele condiţii:
factura fiscală va trebui să fie întocmită pentru bunurile livrate și să corespundă notei
de comandă emisă de Achizitor;
- factura fiscală este însoţită de:
o Procesul Verbal de Recepție aferent, în original.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce
achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp
posibil.
-

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
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11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0,01% pe zi din preţul contractului.
11.2 - În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 30 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală 0,01% pe zi din plata neefectuată.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia
ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12. Recepţie, inspecţii şi teste
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile solicitate menționate în cadrul
fiecărei comenzi în parte.
12.2 - Inspecţiile şi/sau testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de
îndeplinire a recepţiei calitative se vor efectua prin verificarea conformităţii cu specificaţiile din
comanda.
12.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei calitative se vor face la destinaţiile finale a
produselor menţionată în cadrul clauzei 4.1 a prezentului contract.
12.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului, de a înlocui produsele refuzate.
12.5 - 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.
12.6 - Prevederile clauzelor 12.1 - 12.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

13. Ambalare şi marcare
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13.1 - (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.
13.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor
respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
13.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor,
respectând data limita de livrare.
14.2 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total
se face după recepţie, prin semnarea de procesului verbal de receptie de către reprezentantii
autorizati ai acestuia.
14.2 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor de recepţie a produselor.

15. Garanţia acordată produselor
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele
furnizate prin contract nu vor avea niciun defect şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale
de funcţionare.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
15.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în
termen de 24 de ore de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

16. Ajustarea preţului contractului
16.1 - Preţul contractului nu se ajustează.
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17. Amendamente
17.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisă la
clauza 6 din prezentul contract, conform comenzilor lansate de achizitor.
18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă această perioadă,
acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea perioadei de furnizare
asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
18.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului
contractului, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi furnizorului.

19. Cesiunea
19.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract,
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind obligaţiile
asumate prin contract.

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.
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20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor. Rezilierea
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 prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României.
21.3 – Părțile au dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
înregistrată la sediul destinatarului, cu cel puțin 30 de zile înainte de data de la care va avea
loc renunțarea, fără nici o compensaţie. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.

22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
23.2 – (1) Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
(2) Comunicările referitoare la prezentul contract vor fi adresate la urmatoarele
coordonate:

Pentru Achizitor: Avram Adrian Gheorghe
E-mail: caritasclujproiecte@gmail.com
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Pentru Furnizor:
E-mail:

24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, .............................. prezentul contract în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

ASOCIATIA CARITAS EPARHIAL
GRECO CATOLIC CLUJ

__________________

_______________________

_______________________

______________________

________________________
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Anexa 2
Achizitor: ASOCIATIA CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLIC CLUJ

Procesul verbal receptie a produselor
nr. ______ din ______________

Produsele
furnizate
in
cadrul
contractului
de
furnizare
____________________[denumirea contractului] nr. ________ din data ___________
încheiat intre
ASOCIATIA CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLIC CLUJ, în calitate de Achizitor,
şi ........................ în calitate de Furnizor, contract finanţat din Fondul Social European şi din
fonduri de la bugetul de stat prin POCU 2014 - 2020, în cadrul contractului de finanţare nr.
POCU/436/4/4/126437, din data de ....................
Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr. __________din data __________ a
Manager proiect Avram Adrian Gheorghe , a procedat astăzi __________ la receptia
produselor ____________________ care au făcut obiectul contractului de furnizare
mentionat mai sus, contract avand valoarea de ................ lei la care se adauga TVA in
valoare de ................ lei şi a fost formată din:
___________[nume si prenume], [functia] – preşedinte de comisie
___________[nume si prenume], [functia] – membru
La recepţia produselor a participat din partea Furnizorului ___________[nume si
prenume], [functia] in calitate de reprezentant legal al ___________ [denumirea Furnizorului].
-

Comisia de receptie constată si consemnează că urmatoarele produse furnizate in
cadrul contractului respecta cerinţele de calitate, cantitate, caracteristicile corespund cu cele
prevazute in contract si au fost livrate in graficul de timp prevăzut, dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.
0

Denumire produs

1

UM

2

Cantitatea

3

Pret/UM fara Pret total fara
TVA
TVA
4

5

1
2
...
TOTAL

24

De asemenea, comisia de recepţie constată că Furnizorul si-a indeplinit obligaţiile
asumate prin contractul incheiat intre părţi referitor la partea din contract denumita
____________________[denumirea produselor receptionate].
Valoarea produselor furnizate este de ....... lei la care se adauga TVA in valoare de
.............. lei si corespunde cu preţul înscris in contractul încheiat între părţi.
Recepţia produselor a avut loc la _____________ [locul unde s-a realizat receptia
produselor] din ________ [adresa unde s-a realizat receptia produselor].
Prezentul proces-verbal, conţinand 2 file a fost incheiat astăzi ____________ la
_____________ [locul unde s-a realizat semnarea procesului verbal de receptie], in 2
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor :

ASOCIATIA CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLIC CLUJ
Comisia de recepţie:

Numele si prenumele:

Semnatura si stampila:

1. _____________________________

_______________________________

2.

_______________________________

_____________________________

Furnizorul: __________________________________
Reprezentant:
Numele, prenumele, functia:

Semnatura si stampila:

1. ______________________________

_______________________________

25

