Nr. de inregistrare 49 / 11.04.2014

SPECIFICAȚII TEHNICE
ACHIZIȚIE MAȘINĂ DE BROȘAT CĂRȚI, MAȘINĂ DE TĂIAT PE CONTUR
DIGITALĂ GHILOTINĂ ȘI MAȘINĂ DE CUSUT CĂRȚI
Orice ofertă cu specificații tehnice superioare va fi acceptată.
Orice referire la o marca, brevet se va citi împreună cu sintagma „sau echivalent” întrucât nu
există intenția de a denumi o marcă, brevet ci de a da cât mai multe informații referitoare la
utilajul care se dorește a se achiziționa.
1. Titlul proiectului: Creșterea eficienței și a calității activității societății PIM S.R.L.
2. Obiectul contractului îl constituie: Achiziție mașină de broșat cărți, mașină de tăiat pe contur
digitală, ghilotină și mașină de cusut cărți
Utilajele vor fi achiziționate după cum urmează:
Lotul 1
- Mașină de broșat cărți – 1 bucată
Lotul 2
- Mașină de tăiat pe contur digitală – 1 bucată
Lotul 3
- Ghilotină – 1 bucată
Lotul 4
- Mașină de cusut cărți – 1 bucată
3. Valoarea estimată a achiziției fără TVA este de 1.659.123,00 lei fără TVA, respectiv
372.075,75 Euro, Cursul BNR din data de 10 aprilie 2014, (adică 1 Euro = 4,4591 lei), din care:
-

195.613,00 lei respectiv 43.868,27 Euro – lotul 1
173.637,00 lei respectiv 38.939,92 Euro – lotul 2
275.904,00 lei respectiv 61.874,37 Euro – lotul 3
1.013.969,00 lei respectiv 227.393,19 Euro – lotul 4

4. Specificații tehnice
Caracteristicile tehnice ale utilajelor ce se vor achiziționa prin proiect sunt detaliate mai jos:

Lotul 1
Nr.crt.
1

Echipament/utilaj/instalație
Mașină de broșat cărți

Caracteristici tehnice
- dimensiuni de lucru: - min. 10x10cm., max.
32x38,5 cm
- touch screen color pentru setare, cu
posibilitatea de supraveghere a intregului
proces de brosare
- complet automatizat – trecerea de la diferite
grosimi se face automat
- frezare eficienta cu reglarea adancimii in trepte
de 0,5 mm., de la 3mm.
- sistem extern de evacuare a prafului
- sistem de ungere cu 3 cilindrii
- productivitate de pana la 600 cicluri pe ora
- grosimea cotorului de pana 60 mm.
- dimensiuni coperta: max 710x395 mm., min.
200x100 mm.

Nr. bucăți
1

Caracteristici tehnice
- Dimensiuni de lucru: min. 9*16 cm., max.
35*50 cm.
- Grosimea materialului procesat intre 35-450
gr./mp.
- Viteza de pana la 2300 coli/ora – calculate in
coli A4
- Contor total
- Touch screen color pt. setare

Nr. bucăți
1

Caracteristici tehnice
- Dotată cu sistem de control computerizat;
- Posibilitate de programare în timp ce taie,
contor de tăiere;
- Presă hidraulică cu putere reglabilă;
- Masă principală cu aer, cromată;
- Mese laterale cu aer, cromate;
- Sistem de monitorizare a supraîncărcării;
- Sistem centralizat de ungere;
- Bare de fotocelule infraroșii cu autoverificare;
- 3 cuțite și 6 baghete standard, set unelte.

Nr. bucăți
1

Lotul 2
Nr.crt.
1

Echipament/utilaj/instalație
Mașină de tăiat pe contur
digitală

Lotul 3
Nr.crt.
1

Echipament/utilaj/instalație
Ghilotină

Lotul 4
Nr.crt.
1

Echipament/utilaj/instalație
Mașină de cusut cărți

Caracteristici tehnice
- Dimensiune fașcicol: max 250 x 350 mm; minim
80 x 150 mm
- Greutate: 2900+ kg
- Alimentare/Putere: 380V
- Putere instalată: 4+ kW
- Spațiu necesar: 6 x 1,6 m
- Până la 8 capete de coasere
- Lungime cusătură: 24 mm

Nr. bucăți
1

5. Timpul de răspuns la intervenții este de minimum 24 ore și de maximum 48 ore – pentru toate
loturile
6. Garanția: Furnizorul va asigura asistenţa tehnică în perioada de garanţie a produsului (se solicită
o perioadă de garanţie de minimum 12 luni și de maximum 24 luni de la punerea în funcţiune) –
pentru toate loturile.
În perioada de garanţie, furnizorul va asigura pe cheltuiala proprie componentele care se defectează
și manopera aferentă montajului acestora.

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI
Achizitor (Autoritatea Contractantă)
Titlul proiectului
Nr. contractului de finanțare
Calitatea achizitorului în
proiectului

SC PIM SRL
„Creșterea eficienței și a calității activității societății
PIM S.R.L.”
4m/400360/2/05.11.2013
cadrul Beneficiar

1. INFORMAȚII GENERALE
1.1. Achizitor
Denumire: SC. PIM SRL
Sediu social: Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul Iași
Localitate: Iași
Cod poștal: 20122
Tara: România
Persoana de contact: Petrariu Maria
Telefon: 0332.440.714
E-mail: maria@pimcopy.ro
Fax: 0332.440.715
Adresa de internet :
I.2. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante
□ ministere ori alte autorități publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
local
□ agenții naționale
□ autorități locale
□ alte instituții guvernate de legea publicăa
□ instituție europeană/organizație
internationala
 altele: SRL

□ servicii publice centrale
□ aparare
□ ordine publică/siguranță natională
□ mediu
□ afaceri economico-financiare
□ sănătate
□ construcții și amenajări teritoriale
□ protecție socială
□ recreere, cultura și religie
□ educație
□ activitați relevante
□ energie
□ apă
□ poștă
□ transport
 altele (Alte activități de tipărire n.c.a. - cod
CAEN 1812 și Legătorie și servicii conexe - cod
CAEN 1814)

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:
 la adresa mai sus menționată, telefon, email sau
fax
□ altele: (adresa/fax/interval orar):

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:
Data 14.04.2014 /ora limită 12:00
Clarificările se acceptă în formă scrisă personal sau prin fax/email/poștă/curier rapid la
adresa: Municipiul Iași, Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul Iași; prin fax: 0332.440.715;
prin email: maria@pimcopy.ro
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificări: 16.04.2014, ora 12:00
I.3. Cai de atac
Denumire: SC. PIM SRL
Adresa: Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul Iași
Localitate: Iași
Localitate: Iași
Persoana de contact: Petrariu Maria
Persoana de contact: Petrariu Maria
E-mail: maria@pimcopy.ro
I.4.Sursa de finantare:
Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR)
Bugetul de Stat
Contribuție proprie

Dupa caz, proiect/program finanțat din fonduri
comunitare
da  nu □
Programul Operaţional Sectorial “Creşterea
Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013,
Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de
producţie, Domeniul major de intervenţie DM1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia
pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM,
Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiţii
tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin financiar în
valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru
investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1. Obiect contract: Achiziție mașină de broșat cărți, mașină de tăiat pe contur digitală,
ghilotină și mașină de cusut cărți
Utilajele vor fi achiziționate după cum urmează:
Lotul 1
- Mașină de broșat cărți – 1 bucată
Lotul 2
- Mașină de tăiat pe contur digitală – 1 bucată
Lotul 3
- Ghilotină – 1 bucată

Lotul 4
- Mașină de cusut cărți – 1 bucată
II. 1.2. Denumire contract și locul de livrare: Furnizare mașină de broșat cărți, mașină de tăiat
pe contur digitală, ghilotină și mașină de cusut cărți
Locul de livrare al echipamentelor este: Municipiul Iași, Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul
Iași
(a) Lucrari
□
(b) Produse 
(c) Servicii
□
Executie
□
Proiectare si executie □
Realizare
prin
orice
mijloace corespunzatoare
cerintelor specificate de
autoritatea contractanta □
Principala
locatie
a
lucrarii

Cumparare 
Leasing □
Inchiriere □
Cumparare in rate □

Categoria serviciului
2A□
2B □

Principalul loc de livrare:
Principalul
loc
Municipiul Iași, Str. Șos. Ștefan cel
prestare
Mare, nr. 11, Județul Iași
II.1.3. Procedura se finalizează prin : Contract de furnizare: 
Incheierea unui acord cadru □
II.1.4. Durata contractului de achiziție publică: maximum 5 luni pentru toate loturile
da  nu □

II.1.5. Divizare pe loturi
Oferta poate fi depusă pe:
un singur lot □

unul sau mai multe loturi ■

II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate

toate loturile □

da □ nu 

II.2. Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1. Total cantități și valori
Lotul 1
Nr.
Cantitate (Nr.
Denumire
crt.
bucați)
1
Mașină de broșat cărți
1 bucată
Valoare estimată: 195.613,00 lei fără TVA / 43.868,27 Euro
Valoare totală estimată lotul 1: 195.613,00 lei fără TVA / 43.868,27 Euro

de

Lotul 2
Nr.
crt.

Denumire

Cantitate (Nr.
bucați)

1
Mașină de tăiat pe contur digitală
1 bucată
Valoare estimată: 173.637,00 lei fără TVA / 38.939,92 Euro
Valoare totală estimată lotul 2: 173.637,00 lei fără TVA / 38.939,92 Euro
Lotul 3
Nr.
crt.

Denumire

Cantitate (Nr.
bucați)

1
Ghilotină
1 bucată
Valoare estimată: 275.904,00 lei fără TVA / 61.874,37 Euro
Valoare totală estimată lotul 2: 275.904,00 lei fără TVA / 61.874,37 Euro
Lotul 4
Nr.
crt.

Denumire

Cantitate (Nr. bucați)

1
Mașină de cusut cărți
1 bucată
Valoare estimată: 1.013.969,00 lei fără TVA / 227.393,19 Euro
Valoare totală estimată lotul 2: 1.013.969,00 lei fără TVA / 227.393,19 Euro
III: Procedura
III.1. Procedura selectată
Licitație deschisă
□
Licitație restransă
□
Licitație restransă accelerată □
Dialog competitiv
□

Negociere cu anunț de participare □
Negociere fara anunț de participare □
Cerere de oferte

Concurs de soluții
□

III.2. Legislația aplicată – Ordinul nr. 1120/15.10.2013 - Procedura simplificata aplicate de
beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul
„Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și
norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
IV. Criterii de calificare și/sau selecție
IV.1. Situația personală a candidatului /ofertantului
Cerințe obligatorii:
Declarații privind eligibilitatea
- Declarația privind eligibilitatea – Formularul 1 - în
Solicitat  Nesolicitat □
original

Declarație privind neîncadrarea în Cerinte obligatorii:
situațiile prevăzute la art. 180 – 181 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la
art. 180 – 181 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
din Ordonanța de Urgență a
34/2006 - Formularul 2 - în original
Guvernului nr. 34/2006
Solicitat  Nesolicitat □
Declarație privind neîncadrarea în Cerinte obligatorii:
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la
situaţiile prevăzute la art. 69¹ din
art. 69¹ din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 34/2006
Ordonanţa de Urgență a
cu modificările și completările ulteriore şi a art. 14 şi 15 din
Guvernului nr. 34/2006 cu
OUG 66/2011 aprobată cu modificări şi completări prin
modificările și completările
ulteriore şi a art. 14 şi 15 din OUG legea 142/2012 - Formularul 3 - în original
66/2011 aprobată cu modificări şi
completări prin legea 142/2012
Solicitat  Nesolicitat □
IV.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)
Cerință obligatorie:
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului
Persoane juridice române
Comerțului de pe lângă Tribunalul unde își are sediul
Solicitat  Nesolicitat □
solicitantul valabil la data depunerii ofertei - în original sau
copie legalizată
Cerință obligatorie:
Persoane juridice străine
- Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare
Solicitat  Nesolicitat □
ori apartenență din punct de vedere profesional însotite de
traducere autorizată în limba română - original sau copie
conform cu originalul
IV. 3. Situația economico-financiară
Nu este cazul
Informații privind situația
economico-financiară
Solicitat □ Nesolicitat 
IV.4. Capacitatea tehnică și/sau profesională
Nu este cazul
Informații privind capacitatea
tehnică
Informații privind standardele de
asigurare a calității și/sau
echivalent
Solicitat □ Nesolicitat 

Nu este cazul

V. Prezentarea ofertei
V.1. Limba de redactare a Limba română. Oferta prezentată de ofertanți din altă țară pot fi
prezentate în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o
ofertei
traducere autorizată in limba română.
60 zile calendaristice
V.2. Perioada de
valabilitate a ofertei
Nu este cazul
V.3. Garanția de

participare
V.4. Modul de prezentare
a propunerii tehnice

Se va prezenta Formularul de ofertă tehnică – Formularul 4 - în
original
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte cerinţele
din Specificații tehnice și va cuprinde descrierea detaliată a
utilajelor, alte informații considerate semnificative. Cerintele impuse
în Specificații tehnice sunt cerinte minime. Ofertantul a cărui ofertă
tehnică nu se încadrează în cerințele minime din Specificații
tehnice va fi descalificat.
Propunerea tehnica va mai contine si informatii referitoare la :
- Timpul de răspuns la intervenții
- Garanție

V.5. Modul de prezentare
a propunerii financiare

Se va prezenta Formularul de ofertă financiară – Formularul 5 – în
original însoțit de Graficul de livrare – Formularul 6 - în original.

V.6. Modul de prezentare
a ofertei

Oferta se va depune la sediul social al societații PIM SRL, din
Municipiul Iași, Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul Iași
Data/ora limita de depunere a ofertei: 18.04.2014, ora 16:00.
Data/ora ședinței de deschidere a ofertelor: 24.04.2014, ora 12:00.
Oferta se va prezenta la sediul mai sus menționat pe baza unei
Scrisori de înaintare completate conform Formularului 0, în plic
sigilat și stampilat , pe care se va menționa:
Oferta pentru
procedura de atribuire a contractului:
Furnizare mașină de broșat cărți, mașină de tăiat pe contur digitală
ghilotină și mașină de cusut cărți.
Numele și adresa Beneficiarului
Numele și adresa ofertantului , și
Mențiunea « A nu se deschide înainte de sesiunea de
deschidere a ofertelor, 24.04.2014, ora 12:00 ».
Plicul va cuprinde la rândul său 3 plicuri sigilate denumite Ofertă
financiară, Ofertă tehnică și Documente de calificare.
 Plicul “Ofertă financiară” va conține Formularul 5
 Plicul “Ofertă tehnică” va conține Formularul 4
 Plicul “ Documente de calificare ” va conține:
- Formularul 1
- Formularul 2
- Formularul 3
- Formularul 6
- Formularul 7
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul unde își are sediul solicitantul sau
echivalent

Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea
stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se
consideră oferta întârziata şi se returnează nedeschisă.
În cazul în care documentele ce alcătuiesc oferta sunt semnate de
către o persoană împuternicită, alta decât cea care este indicată de
Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul unde își are sediul solicitantul ca „persoană
împuternicită ”sau „reprezentant legal” se solicită și Formularul 7,
semnat de către reprezentantul legal.
Dacă documentele care alcătuiesc oferta sunt semnate de
reprezentantul legal, menționat în Certificatul Constatator eliberat
de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unde își are
sediul solicitantul, nu este necesar completarea Formularului 7.
Data/ora limită de depunere a ofertei: 18.04.2014, ora 16:00.
V.7. Data limită de
La sediul social al societății PIM SRL, din Municipiul Iași, Str. Șos.
depunere a ofertelor
Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul Iași
Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai
V.8.Posibilitatea
retragerii sau modificării înainte de data limită stabilită pentru depunere.
Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare
ofertei
scrisă în acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru
depunere.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie
prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în
mod obligatoriu, și inscripția "MODIFICĂRI”.
Ofertele sunt declarate întârziate dacă sunt depuse la alta
adresă/depunere după data/ora limită înscrisă la pct.V.7)
V.9. Deschiderea ofertelor Data/ora de deschidere a ofertelor: 24.04.2014, ora 12:00.
Locul de deschidere al ofertelor: la sediul social al societății PIM
SRL, din Municipiul Iași, Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul
Iași

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
Pretul cel mai scazut □
Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic 
FACTORI DE EVALUARE AI OFERTELOR:
CRITERII

PUNCTAJ

1. Prețul

60

2. Timp de răspuns la intervenții

30

3. Garanție

10

Total

100

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
1. Prețul
Pentru cel mai mic preţ se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 60
puncte. Pentru un preţ mai mare se acordă punctajul astfel:
P=Pmin/Pn x 60, unde:
• Pmin cel mai mic preţ oferit
• Pn preţul ofertei „n“
• P punctajul obţinut
2. Timp de răspuns la intervenții
Timpul minim de răspuns la intervenții este de 24 ore, timpul maxim de răspuns la intervenții este
48 ore pentru toatel loturile.
Orice ofertă al cărei timp de răspuns la intervenții depășește 48 ore va fi considerată neconformă,
iar orice ofertă cu timp de răspuns la intervenții mai mic de 24 ore va fi punctată tot cu punctajul
maxim.
Pentru un timp de răspuns la intervenții mai mare de 24 ore se acordă punctajul astfel:
P= Imin/In x 30, unde:
• Imin cel mai mic timp de răspuns la intervenții
• In timpul de raspuns la intervenții al ofertei „n“
• P punctajul obţinut
4. Garanţie
Perioada de garanție este de minimum 12 luni și de maximum 24 luni.
Oferta a cărei perioadă de garanție este mai mică de 12 luni va fi considerată neconformă, iar orice
ofertă cu perioadă de garanție mai mare de 24 luni va fi punctată tot cu punctajul maxim.
Pentru o perioadă de garanţie mai mare de 12 luni se acordă punctajul astfel:
P=Gn/Gmax x 10, unde:
• Gn garanţia ofertei “n“
• Gmax garanţia maximă oferită
• P punctajul obţinut
Punctaj oferta = Punctaj factor "Preț" + Punctaj factor "Timp de răspuns la intervenții" + Punctaj
factor "Garanție"
VII. Atribuirea contractului
VII.1) Ajustarea prețului contractului
da □ nu 
VII.2). Garanția de bună execuție a
contractului
da □ nu 

Nu se permite adjustarea prețului contractului.
Nu este cazul

DOCUMENTELOR SOLICITATE
Capitolul conține documentele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei
și a documentelor care o însoșesc și, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea și
evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare are obligația
de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzator
ștampilate și semnate de persoanele autorizate.

Lista documentelor solicitate:
1. Formularul 0 – „Scrisoare de înaintare”
2. Formularul 1- „Declarație privind eligibilitatea”;
3. Formularul 2 - „ Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 – 181
Din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 34/2006”;
4. Formularul 3 - „Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69¹ din Ordonanţa
de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările și completările ulteriore şi a art. 14 şi 15 din
OUG 66/2011 aprobată cu modificări şi completări prin legea 142/2012”
5. Formularul 4 - „Formular de ofertă tehnică”;
6. Formularul 5 - „Formular de ofertă financiară”;
7. Formularul 6 - „ Grafic de livrare”;
8. Formularul 7 - „ Împuternicire”.

Formular 0
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. ............/.............................

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

Ca urmare a anuntului de participare din data de 11.04.2014 (ziua/luna/anul), în scopul
atribuirii contractului Furnizare mașină de broșat cărți, mașină de tăiat pe contur digitală ghilotină și
mașină de cusut cărți (denumirea contractului de achiziţie publică),
noi
........................................................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat
următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) Oferta tehnică – Formularul 4;
b) Oferta financiară – Formularul 5;
c) Documentele de calificare.

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

Data completării .............

Operator economic,
................................
(semnatura autorizată și ștampila)

Formular 1
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,.........................., reprezentant împuternicit al .............................................................
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu
ma aflu în situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe
judecatorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă
și/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării .............

Operator economic,
................................
(semnatura autorizată și ștampila)

Formularul 2
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 – 181
Din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul …………................., în calitate de ofertant la procedura de Cerere de ofertă
(Instrucțiuni conform ORDIN Nr. 1120 din 15 octombrie 2013) pentru atribuirea contractului de
achiziţie având ca obiect Achiziție mașină de broșat cărți, mașină de tăiat pe contur digitală
ghilotină și mașină de cusut cărți, la data de 11.04.2014, organizată de S.C. PIM S.R.L., declar pe
propria răspundere că:
a) în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instante judecătorești, pentru
participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru
spălare de bani.
b) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţiile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementate prin lege
c) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit
a)
d) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată de firma PIM S.R.L.
e) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în nici o situaţie de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă a
obligaţiilor contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau a fost de natură să
producă prejudicii grave beneficiarilor acestuia.
f) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii
Data completării

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

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată și ștampila)

Formular 3
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69¹ din Ordonanţa de urgență a
Guvernului nr. 34/2006 cu modificările și completările ulteriore şi a art. 14 şi 15 din OUG
66/2011 aprobată cu modificări şi completări prin legea 142/2012
Subsemnatul ..........................................., reprezentant legal al .........................................,
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură si a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne
aflăm in situaţia prevăzută la art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată și cu modificările și completările ulterioare, precum
şi a art. 14 şi 15 din OUG 66/2011 aprobată cu modificări şi completări prin legea 142/2012,
respectiv Candidatul/Candidatul asociat/Terţul susţinător (se alege cazul corespunzător și se
înscrie numele) ................................. nu are drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organului de conducere sau de supervizare și nu are acţionari ori asociaţi persoane
care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii
comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu modificările
și completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul achizitorului.
Cunoscând prevederile referitoare la falsul în declarații conform Codului Penal, declar că
informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul are dreptul
de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care
dispunem.
De asemenea, dacă va aparea o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de
achiziție, sunt obligat să notific în scris, de îndată achizitiorul și să iau măsuri pentru înlăturarea
situației respective.

Data completării .............

Operator economic,
…………................
(semnătura autorizată și ștampila)

Formularul 4
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ

Doamnelor/Domnilor,
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 următoarele:
Lotul 1
Denumire specificație tehnică
Mașină de broșat cărți
- Dimensiuni de lucru
- Touch screen color pentru setare, cu posibilitatea
de supraveghere a intregului proces de brosare
- Complet automatizat – trecerea de la diferite
grosimi se face automat
- Frezare eficienta cu reglarea adancimii in trepte de
0,5 mm., de la 3mm
- Sistem extern de evacuare a prafului
- Sistem de ungere cu 3 cilindrii
- Productivitate de pana la
- Grosimea cotorului de pana
- Dimensiuni coperta
Certificat de calitate și conformitate sau Declarație
de conformitate
Perioada de garanție
Timp de răspuns la intervenții

Valoare (Se completează la fiecare
dotare/echipament în parte)

Lotul 2
Denumire specificație tehnică

Valoare (Se completează la fiecare
dotare/echipament în parte)

Mașină de tăiat pe contur digitală
- Dimensiuni de lucru
- Grosimea materialului procesat
- Viteza de pana la
- Contor total
- Touch screen color pt. setare
Certificat de calitate și conformitate sau Declarație
de conformitate
Perioada de garanție
Timp de răspuns la intervenții
Lotul 3
Denumire specificație tehnică

Valoare (Se completează la fiecare
dotare/echipament în parte)

Ghilotină
- Dotată cu sistem de control computerizat
- Posibilitate de programare în timp ce taie, contor de
tăiere
- Presă hidraulică cu putere reglabilă
- Masă principală cu aer, cromată
- Mese laterale cu aer, cromate
- Sistem de monitorizare a supraîncărcării
- Sistem centralizat de ungere
- Bare de fotocelule infraroșii cu autoverificare
- 3 cuțite și 6 baghete standard, set unelte
Certificat de calitate și conformitate sau Declarație
de conformitate
Perioada de garanție
Timp de răspuns la intervenții
Lotul 4
Denumire specificație tehnică
Mașină de cusut cărți
- Dimensiune fașcicol
- Greutate
- Alimentare/Putere
- Putere instalată
- Spațiu necesar

Valoare (Se completează la fiecare
dotare/echipament în parte)

- Până la 8 capete de coasere
- Lungime cusătură
Certificat de calitate și conformitate sau Declarație
de conformitate
Perioada de garanție
Timp de răspuns la intervenții
2. 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.
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.

Data completării .............

Operator economic,
…………................
(semnătura autorizată și ștampila)

Formularul 5
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
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 .................................. pentru suma de .................................................... lei fără TVA
respectiv ................ Euro (1 Euro = 4,4591 lei , Curs BNR din data de 10 aprilie 2014).
Detalierea prețului este următoarea:
Nr.
crt.

Utilaj

UM

Preț
ofertat,
fără TVA,
per bucată

LOTUL 1
Mașină de broșat cărți
1
2

Transport

3

Livrare echipament

4

Punere în funcțiune

5

Instruire
TOTAL LOT 1 fără T.V.A.

LOTUL 2
Mașină de tăiat pe contur digitală
1
2

Transport

3

Livrare echipament

4

Punere în funcțiune

5

Instruire
TOTAL LOT 2 fără T.V.A.

LOTUL 3
Ghilotină
1
2

Transport

Total (nr. buc.*
preț fără TVA /
bucată)

3

Livrare echipamente

4

Punere în funcțiune

5

Instruire
TOTAL LOT 3 fără T.V.A.

LOTUL 4
Mașină de cusut cărți
1
2

Transport

3

Livrare echipamente

4
5

Punere în funcțiune
Instruire
TOTAL LOT 4 fără T.V.A.

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata
în litere şi cifre) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în
termen de ............
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de furnizare aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data completării .............

Operator economic,
…………................
(semnătura autorizată și ștampila)

Formularul 6
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

Nr.

Denumirea produsului

crt.

Cantitatea
(U.M.)

Număr de zile/luni de
la semnarea
contractului de
furnizare

1
2
.
.

Data completării .............

Operator economic,
…………................
(semnătura autorizată și ștampila)

Formularul 7
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)
Împuternicire
[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta
este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de
achiziţie. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în
care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi
semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire
într-o alta limbă.
În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul economic,
trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de
semnătură ai partenerilor.
Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.]
Numele în clar:
Semnătura:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

În calitate de: _____________________________________________________
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________
(denumire/nume operator economic)

Data completării .............

Operator economic,
…………................
(semnătura autorizată și ștampila)

Formularul 8
Nr. ________ / _______________
SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către,
________________________________________________
(denumire autoritate contractantă)

Referitor la ______________________________ pentru atribuirea contractului de
(tip procedură)
achiziţie publică __________________________________________________________,
adresăm urmatoarea solicitare de clarificări cu privire la:

vă

1. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu
privire la aspectele menţionate mai sus.
Cu consideraţie,
S.C.____________________________________________________________________
(denumirea, adresa)
………………………………………
(semnătura autorizată)

Formularul 9
MODEL ORIENTATIV DE CONTRACT (VA PUTEA FI MODIFICAT ÎN FAZA DE
CONTRACTARE)

CONTRACT DE FURNIZARE BUNURI
Nr. __________/ _________
Art.1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract a fost încheiat între:
1. .........................................., cu sediul în......................., Cod unic de înregistrare ..........…………,
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului ........…….., cont IBAN.............……..., deschis la
Banca ..............................., reprezentată prin.................., având calitatea de ………...., și denumită
în continuare „Achizitor”;
şi
2. .........................................., cu sediul în......................., Cod unic de înregistrare ..........…………,
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului ........…….., cont IBAN.............……..., deschis la
Banca ..............................., reprezentată prin.................., având calitatea de ………...., și denumită
în continuare „Furnizor”.
Art.2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcțiune ......................., denumite în
continuare „Echipament/Echipamente”, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul Contract. Livrarea echipamentului/echipamentelor se face la sediul social
al Achizitorului din Municipiul Iași, Str. Șos. Ștefan cel Mare, nr. 11, Județul Iași, România.
2.2. Preţul convenit de părţi pentru livrarea Echipamentului/ Echipamentelor în conformitate cu
prevederile prezentului contract este de ………… .. lei/Euro, fără TVA.
2.3. Ambalarea, transportul, montajul, punerea în funcţiune a Echipamentului/ Echipamentelor
precum şi instruirea personalului Achizitorului privind utilizarea Echipamentului/
Echipamentelor, sunt în sarcina Furnizorului.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de .....................(zz/ll/aa), sub
condiţia finalizării cu succes a tuturor obligaţiilor asumate de părţi.
3.2. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să instaleze Echipamentul/ Echipamentele în termen de
............... luni de la data semnării Contractului de furnizare. În cazul în care Achizitorul
întârzie în îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin, termenele de livrare se vor decala corespunzător.
Orice modificare a termenului de finalizare a Contractului de furnizare prevăzut la prezentul
articol, indiferent de cauza care o determină, se poate face numai cu acordul expres al
Achizitorului.

Art.4. MODALITĂŢI ŞI TERMENE DE PLATĂ
4.1. Plata Echipamentului/ Echipamentelor ce fac obiectul prezentului contract se va face de către
Achizitor în baza facturilor emise de către Furnizor, eşalonat, după cum urmează:
avans ................, reprezentând ...............% din preţul total, în termen de ..............zile de la data
primirii facturii de către Achizitor;
diferenţa .............., reprezentând .............% din preţul total, în termen de ..............zile de la
data primirii facturii de către Achizitor;
4.2. Facturile emise de Furnizor vor trebui sa menționeze detaliat elementele de identificare ale
Echipamentului/ Echipamentelor vandute.
Art. 5. PENALITĂŢI
5.1. În cazul în care Achizitorul nu plăteşte facturile la termenul scadent, Furnizorul este
îndreptăţit să perceapă penalităţi/dobânzi de întârziere în cuantum de 0,05%/ fiecare zi de
întârziere aplicate la valoarea în lei/euro, fără TVA, a fiecărei facturi neachitate la termen.
5.2. În cazul în care Furnizorul nu îşi îndeplineşte, îşi îndeplineşte necorespunzător sau cu
întârziere obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul va fi îndreptăţit să perceapă
penalităţi/dobânzi de întârziere în cuantum de 0.05%/zi întârziere aplicate la valoarea în lei/euro,
fără TVA, a preţului echipamentului/ echipamentelor. Achizitorul va fi îndreptăţit să reţină/deducă
astfel de penalităţi/dobânzi de întârziere din valoarea oricăr ei facturi încă neachitate emisă de
Furnizor conform prezentului contract.
Art 6. CONDIȚII GENERALE DE EXECUTARE
6.1. Furnizorul va duce la îndeplinire obiectul prezentului contract la termenele şi în condiţiile
prevăzute în acesta. Părţile vor constata şi vor consemna realizarea obiectului contractului prin
încheierea şi semnarea, fără obiecţiuni, a următoarelor documente:
- La livrarea Echipamentului/ Echipamentelor, un Proces verbal de predare-primire.
- La punerea în funcţiune, un Proces verbal de punere în funcţiune.
6.2. Achizitorul va efectua plăţile conform Art.4. în contul Furnizorului în baza facturilor emise
de către acesta şi, respectiv, după încheierea proceselor verbale de predare-primire şi de punere în
funcţiune, prin care se consemnează acceptarea fără obiectiuni de către Achizitor a Echipamentului
/ Echipamentelor livrate şi a lucrărilor de punere în funcţiune de către Furnizor.
Art.7. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
7.1. Obligaţiile furnizorului sunt următoarele:
- Să livreze/predea Achizitorului, la destinaţia convenită, Echipamentul/ Echipamentele care fac
obiectul prezentului contract precum şi factura fiscală şi certificatul de garanţie, respectand datele
din graficul de livrare şi termenul stabilit;
- Să respecte condiţiile generale de executare prevăzute la Art. 6;
- Pentru lucrările desfăşurate la sediul Achizitorului, Furnizorul va trebui să respecte
regulamentelele de ordine interioară şi de protecţie a muncii, precum şi instrucţiunile/procedurile

specifice comunicate de Achizitor şi să urmarească respectarea acestor norme şi regulamente în
cadrul incintei/unităţi de producţie a Achizitorului.
7.2. Obligaţiile Achizitorului sunt următoarele:
- Să preia Echipamentul/ Echipamentele la livrarea acestora de către Furnizor şi să certifice că
acesta au fost livrate parţial sau total, împreună cu documentele aferente livrării, prin încheierea
unui Proces verbal de predare-primire ce va semnat de către ambele părţi, prin reprezentantul lor
autorizat, iar după instalarea şi punerea în funcţiune a Echipamentului/ Echipamentelor să ateste că
acestea au fost puse în funcţiune în mod corespunzător şi că testele de funcţionare au fost trecute
cu succes, prin încheierea unui Proces verbal de punere în funcţiune ce va semnat de către ambele
părţi;
- Să plătească preţul convenit al Echipamentului/ Echipamentelor la termenele şi în condiţiile
prevăzute în prezentul contract.
Art.8. GARANŢII
8.1. Furnizorul garantează că Echipamentul/ Echipamentele furnizate prin contract nu prezintă vicii
ascunse sau aparente
8.2. Furnizorul răspunde în perioada de garanţie pentru conformitatea echipamentului/
echipamentelor vândute cu specificaţiile tehnice şi de defecţiunile acestuia.
8.3. Perioada de garanţie acordată Echipamentului/ Echipamentelor achiziţionate este de
....................luni.
8.4. Perioada de garanţie a Echipamentului/ Echipamentelor începe la data recepţiei finale (după
punerea în funcţiune şi atingerea parametrilor nominali, conform specificaţiilor tehnice şi ofertei
făcute de Furnizor) şi anume de la data încheierii Procesului verbal de punere în funcţiune.
8.5. Achizitorul va notifica imediat Furnizorului, telefonic, prin fax, e-mail sau prin poştă, orice
neconformitate constatată şi/sau orice defecţiune intervenită în perioada de garanţie.
8.6. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a interveni in termen de
............... ore/zile de la sesizarea Achizitiorului și de a remedia sau de a înlocui neconformitatea
sau defecțiunea în maxim ................ zile de la notificarea Achizitiorului..
8.7. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze neconformitatea sau
defecţiunea în ..................... zile, Achizitorul are dreptul de a percepe daune-interese de la
Furnizor pentru repararea prejudiciului cauzat.
Art.9. ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI SERVICE
9.1. Montajul, punerea în funcţiune, instruirea personalului achizitorului precum şi toate
operaţiunile de întreţinere şi service în perioada de garanţie vor fi făcute gratuit de Furnizor sau,
în numele şi pe cheltuiala Furnizorului, de firme de service autorizate de către acesta.
9.2. Furnizorul se obligă să acorde asistenţă tehnică/ service specializat, pentru defecţiunile care
nu - i sunt imputabile apărute in perioada de garanţie, la cererea expresă a Achizitorului şi pe
cheltuiala acestuia din urmă.
Art.10. MARCARE ŞI AMBALARE
10.1. Marcarea şi ambalarea corespunzătoare a echipamentului / echipamentelor care fac obiectul
contractului intră în obligaţiile Furnizorului şi se efectuează conform standardelor, normelor
tehnice şi documentaţiilor de execuţie aplicabile Echipamentului / Echipamentelor.

Art.11. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII ŞI AL RISCURILOR
11.1. Transferul riscurilor şi al dreptului de proprietate de la de la Furnizor la Achizitor are loc la
data livrării/predării echipamentului.
11.2. La livrarea Echipamentului / Echipamentelor, Furnizorul este obligat să predea şi următoarele
documente:
 Factura fiscală emisă în condiţiile prevăzute la art. 4;
 Certificat de garanţie;
 Certificat/declaraţie de conformitate.
11.3. Cu ocazia predării Echipamentului/Echipamentelor, reprezentanţii Furnizorului şi
Achizitorului vor întocmi un Proces Verbal de predare-primire în care se va consemna efectuarea
livrării conform prevederilor din contract sau, după caz, eventualele lipsuri şi/sau deficienţe.
Art.12. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
12.1. Părţile sunt independente în executarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, iar
relaţiile contractuale sunt stabilite şi se vor derula în condiţii economice şi comerciale normale,
nici una dintre ele neavând dreptul de a impune sau controla acţiunile celeilalte, decât în limitele
stabilite prin prezentul contract, iar fiecare parte este răspunzătoare contractual faţă de cealaltă
Parte pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale.
12.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de una din părţi dă dreptul
celeilalte părţi de a cere rezoluţiunea Contractului şi/sau de a pretinde daune – interese pentru
prejudiciul cauzat.
Art.13. FORŢA MAJORĂ
13.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, pe toată durata producerii
acesteia.
13.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor pană la apariţia acesteia.
13.3. Sunt considerate cauze de forţă majoră împrejurările independente de voinţa părţilor,
survenite după încheierea contractului, imprevizibile şi de neânlăturat şi care atrag imposibilitatea
absolută de executare totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, astfel cu m sunt prevăzute
de legislaţia în vigoare.
13.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia ca în termen de 5 zile de la apariţia
ei s-o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi printr- o notificare scrisă, iar în termen de 10 zile este
obligată să remită un document relevant emis de către organele competente prin care acestea atestă
existenţa unei asemenea situaţii.
13.5. Partea care se află în imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale din cauza producerii
unui eveniment de forţă majoră are obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea limitării
consecinţelor.
Art. 14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Încetarea prezentului contract intervine
în următoarele situaţii:

a)
b)
c)

la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat contractul, cu acordul părţilor;
prin rezoluţiune la cererea uneia din părţi, în conformitate cu prevederile paragarfului 12.2.

Art.15. LITIGII
15.1. Prezentul contract este guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
15.2. Litigiile ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi soluţionate de
părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor
judecătoreşti competente din România.
Art.16. DISPOZŢII FINALE
16.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
16.2. Orice document scris trebuie să fie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
16.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
16.4. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul părţilor, sub
forma unui act adiţional, c are va face parte integrantă din contract.
16.5. Părţile contractante sunt datoare să-şi comunice una alteia orice modificare intervenită pe
perioada derulării contractului, cu privire la datele de identificare.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, .............................., în 2 (două) exemplare originale, in
limba romana.

ACHIZITOR,

FURNIZOR,

