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Selecție de oferte
Furnizare și livrare consumabile (rechizite / birotică-papetărie)
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Specificații tehnice
Formulare

1.

INFORMAȚII GENERALE pentru achiziția de furnizare și livrare echipament IT cu
licențe (laptop)

Beneficiar
Titlul proiectului
Nr. contract
Linia de finanțare
Denumirea contractului de
achiziție
Obiectul contractului de
achiziție
Cod CPV

Fundația Romanian Angel Appeal - Apelul Îngerului Român
Parteneriat pentru educație de calitate în comunitățile
interetnice rurale
RO2020/ACF_A8_MM_13
Active Citizens Fund România
Contract de furnizare
Furnizare și livrare consumabile (rechizite / birotică-papetărie
39162110-9
Rechizite scolare
30192700-8
Papetarie
30197000-6 Articole mărunte de birou

Fundația Romanian Angel Appeal - Apelul Îngerului Român, cu sediul în București, Sector 3, Strada
Rodiei, Nr. 52, intenționează să achiziționeze consumabile (rechizite / birotică-papetărie necesare
pentru derularea și implementarea Proiectului ” Parteneriat pentru educație de calitate în
comunitățile interetnice rurale”, nr contract RO2020/ACF_A8_MM_13.
Procedura aplicată
Atribuirea contractului de servicii se va realiza prin Selecție de oferte, în conformitate cu prevederile
Anexei 6 – Reguli pentru realizarea achizițiilor și ale Ghidului pentru realizarea achizițiilor în cadrul
Active Citizens Fund România.
Obiectivul contractului de achiziție
Achiziția de consumabile (rechizite / birotică-papetărie necesare pentru derularea și implementarea
Proiectului ” Parteneriat pentru educație de calitate în comunitățile interetnice rurale”, nr contract
RO2020/ACF_A8_MM_13.
Documente de calificare / eligibilitate:
Situația personală a candidatului/ofertantului
DECLARAŢIE privind conflictul de interese
Se solicită prezentarea declarației
privind conflictul de interese, prin completarea
Persoanele cu funcții de decizie în cadrul
Formularului nr. 1
proiectului / prezentei proceduri sunt:
Asandi Silvia – director general
Dana Marin – director financiar
Camelia Olaru Raita – manager proiect
Bratosin Mariana – responsabil achiziții
Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)
Certificat unic de înregistrare (CUI)
Se solicită copie a Certificatului unic de
înregistrare cu mențiunea ”conform cu
originalul”
Certificat constatator emis de Oficiul
Se solicită copie a Certificatului constatator cu
Registrului Comerțului
mențiunea ”conform cu originalul”, care să
ateste că ofertantul este abilitat să desfășoare

activități similare celor care fac obiectul
prezentei proceduri de achiziție
Documentele de calificare sunt obligatorii.
Criteriul de atribuire: oferta cu prețul cel mai scăzut
Va fi eliminată din procesul de selecție și se va respinge oferta care:
● Nu respectă cerințele minime solicitate
● Constituie o alternativă la prevederile prezentei documentații
● Prețul ofertei prezentate depășește valoarea estimată totală a achiziției sau prețul
unitar ofertat depășește valoarea estimată per fiecare produs în parte.
● Prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, iar
justificările primite nu au fost concludente pentru a se putea asigura îndeplinirea
contractului la parametri cantitativi și calificativi solicitați
● Nu satisface în mod corespunzător cerințele prezentei documentații
● Conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod vizibil
dezavantajoase pentru achizitor
● Nu descrie pentru fiecare cerință din prezenta documentație modul de îndeplinire al
acesteia.
●

Ofertantul care nu-si asuma livrarea in termenul solicitat prin prezenta invitație de
participare.

Prezentarea ofertei
Oferta va fi prezentată în limba română.
Nu se acceptă ajustarea prețului contractului, decât dacă intervin modificări la nivel național ale
Codului Fiscal cu privire la cota TVA aplicată produselor solicitate prin prezenta procedură de
achiziție.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta financiară astfel încât să ofere toate informațiile cu privire la
preț. Prețurile vor fi exprimate în lei, cu evidențierea separată a TVA-ului. Se va prezenta Formularul
de ofertă financiară (Formularul nr. 2) și Anexa la oferta financiară (Formularul nr. 3).
Prezentarea formularelor solicitate este obligatorie. Lipsa lor duce la considerarea ofertei ca fiind
neconformă.
Propunerea tehnică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu descrierea produselor ofertate astfel încât
să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate de achizitor.
Cerințele tehnice prevăzute de prezenta procedură de achiziție sunt minime și obligatorii. De
asemenea, se solicita prezentarea în cadrul propunerii tehnice a următoarelor: fise tehnice produs,
broșuri și imagini color din care să rezulte cu claritate imaginea produsului ofertat. Neîndeplinirea
oricărei cerințe solicitate de achizitor prin prezenta, conduce la considerarea ofertei ca fiind
neconformă și la respingerea ei.
Ofertantul trebuie să depună oferta în format electronic prin transmitere către următoarele adrese de
e-mail: mariana.bratosin@raa.ro, camelia.raita@raa.ro
Condiții de participare și ofertare:
Tip procedură: selecție de oferte
Tip contract: furnizare
Locația de livrare - București: Str. Rodiei nr. 52, Sector. 3, București

Durata contractului: contractul va fi valabil de la data semnării lui de către ambele părți, până la data
de 31.12.2021.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limită de depunere a ofertelor: 08.09.2021, ora locală 17:00
Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
Valoare maximă estimată: 14.940,23 lei fără TVA
Solicitări de clarificări: solicitările de clarificări se vor transmite pe e-mail la adresele:
mariana.bratosin@raa.ro, camelia.raita@raa.ro . Termenul maxim de primire al solicitărilor de
clarificări este 03.09.2021, ora locala 17:00. Răspunsurile la clarificări se vor transmite prin e-mail în
maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării de clarificări.
Ofertele vor fi transmise catre următoarele adrese de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro,
camelia.raita@raa.ro
2. SPECIFICAȚII TEHNICE pentru achiziția de consumabile (rechizite / birotică-papetărie)
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor menționate în
Specificații tehnice. Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică toate informațiile și
documentele solicitate în Specificații tehnice, precum și orice alte materiale, schițe sau documente pe
care le consideră necesare. Neabordarea în propunerea tehnică a tuturor aspectelor menționate în
Specificațiile tehnice sau neprezentarea, atrage după sine încadrarea propunerii tehnice ca fiind
neconformă.

Livrare:
Produseletrebuie să fie noi, să îndeplinească specificațiile tehnice minime solicitate, nu se vor accepta
produse resigilate, cu zgârieturi sau de proastă calitate. Produsele livrate vor fi însoțite de
următoarele documente:
- Certificat de conformitate/declarație de conformitate
- Aviz de însoțire a mărfii
- Proces verbal de predare – primire întocmit între furnizor și achizitor
- Produsele trebuie sa fie ambalate adecvat, în cutii de carton / ambalaje de plastic,
astfel încât să fie predate Achizitorului în stare impecabilă.
Produsule trebuie să fie livrate în totalitate în maximum 10 zile calendaristice de la data semnării
contractului.
Garanție pentru bunurile livrate: perioada de garanție, începând de la data livrării va fi de minim 24
luni.
Facturarea produselor: Întrucât prezenta procedură este finanțată prin Programul Active Citizens
Fund, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, procedurile
financiare urmează anumite reguli și termene de finanțare și eligibilitate, astfel încât facturarea
produselor se va realiza pe baza proceselor verbale de predare - primire, întocmite de furnizor și
acceptate de achizitor fără obiecțiuni, după livrarea efectivă a produselor. Nu se vor face plăți în avans.
Facturile se emit după livrarea produselor și se vor plăti în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la
data livrării.

Specificaţii tehnice:
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de
fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru
identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea
„sau echivalent”.
1. Produse necesare pentru implementarea Activității 3
Valoare unitară estimată: 13.782,35 lei fără TVA

Nr. Denumire
Crt. produs
1.

Aracet

2.

Scotch
transparent

3.

Banda adeziva

4.

Pigment verde

5.

Pigment turcoaz

6.

Pigment roz

7.

Flipchart

8.

Carton bleu

9.

Carton negru

10.

Carton
portocaliu

11.

Carton verde

12.

Ascutitoare

13.

Guma de sters

14.

Marker galben

15.

Marker orange

16.
17.

Marker roz
Marker verde

Specificatii produs
Activitatea 3
Lipici lichid
Craft,90g,universal
Banda adeziva, 12 mm
x 33 m, transparenta
Banda adeziva, 12 mm
x 10m, Basic,
transparent
Tub culori
acrilice,75ml,339
Tub culori
acrilice,100ml,684
Tub culori
acrilice,75ml,409
Hartie flipchart, 100 x
65 cm , 70 g, velin, 20
coli
Carton color A4,170
g/mp, coala, bleu pal
Carton color A4,170
g/mp, coala, negru
Carton color A4,170
g/mp, coala, orange
fluorescent
Carton color A4,170
g/mp, coala, verde
inchis
Ascutitoare
simpla,plastic,Y-plus,
Radiera Soft color,pt
creion
Textmarker stick galben
Textmarker stick
orange
Textmarker stick roz
Textmarker stick verde

UM

Cantitate/scoala

Cantitate
finala

buc

3

12

buc

3

12

buc

3

12

buc

3

12

buc

3

12

buc

3

12

set

6

24

buc

25

100

buc

25

100

buc

25

100

buc

25

100

buc

12

48

buc

20

80

buc

25

100

buc

25

100

buc
buc

25
25

100
100

18.

Postituri

19.

Separatoare

20.

Sclipici

21.

Lipici

22.

Bloc desen A3/
hartie A3

23.

Carioci

24.

Plastilina
Adeziv FOTO
transfer
transparent

25.

Notite adezive, 75 x 75
mm, 100 file, galben
Separatoare din carton
105 x 235 mm, 100
bucati/set, color
Lipici glitter,10,5ml, 9
culori/set
Lipici lichid
Instant,1L,transparent
Bloc Desen SF Art Spiră
A3 190g 24f Culori
Acrilice
Markere copii Jumbo
12 culori/cutie
Plastilina, 8 culori
Adeziv FOTO transfer
POTCH transparent 150
ml

buc

20

80

set

7

28

buc

3

12

buc

3

12

buc

20

80

buc

10

40

buc

10

40

buc

30

120

2. Produse necesare pentru implementarea Activității 4
Valoare unitară estimată: 413,53 lei fără TVA
Nr.
Crt.

Denumire produs

1.
2.
3.
4.

Hartie xerox
Pix
Caiet
Post-it

5.
6.

Marker
Coli Flip chart

7.
8.

Banda adeziva
Carioci

Specificatii produs
Activitatea 4
80 gmp, 500 coli/top
Mina albastra
A5, dictando, 48 file
75 x75 mm, 100 file,
galben
Negru
Rezerva hartie flipchart,
70x100 cm, 50 coli/top,
Scotch lat
Set 12 culori

UM

Cantitate

top
buc
buc
buc

5
40
40
5

buc
set

10
3

buc
set

2
2

3. Produse necesare pentru implementarea Activității 6
Valoare unitară estimată: 744,35 lei fără TVA
Nr.
Crt.

Denumire produs

Specificatii produs

UM

Cantitate

1.

Hartie xerox

Activitatea 6
80 gmp, 500 coli/top

top

8

2.
3.
4.

Pix
Caiet
Post-it

5.
6.

Marker
Coli Flip chart

7.
8.

Banda adeziva
Carioci

Mina albastra
A5, dictando, 48 file
75 x75 mm, 100 file,
galben
Negru
Rezerva hartie flipchart,
70x100 cm, 50 coli/top
Scotch lat
Set 12 culori

buc
buc
buc

60
80

buc
Set

22

12

4
buc
set

6
4

3. FORMULARE
Formular nr. 1 - Declarație privind conflictul de interese – cumpărare directă/selecție de oferte

OFERTANTUL [antetul ofertantului]
DECLARAŢIE
privind conflictul de interese
Cod proiect: RO2020/ACF_A8_MM_13
Denumirea achiziției: Furnizare consumabile (rechizite / birotică-papetărie)în cadrul proiectului
Parteneriat pentru educație de calitate în comunitățile interetnice rurale
Subsemnatul(a) [nume și prenume], reprezentant legal/împuternicit [se alege una dintre variante] al
[denumirea/numele ofertantului], CUI [se introduce CUI] referitor la procedura de selecție de oferte,
declar pe propria răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art.
326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu
există legături între:
•
structurile acționariatului/de conducere ale beneficiarului şi ale organizației noastre;
•
între membrii comisiei de evaluare/experți cooptați/persoana care realizează achiziția și
organizația noastră;
•
organizația noastră/acționariatul nostru nu deține pachetul majoritar de acțiuni în două
firme participante pentru prezenta achiziție.
Subsemnatul(a) [nume și prenume], declar că voi informa imediat [denumirea beneficiarului] dacă
vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
reprezentanții [denumirea beneficiarului] are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
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 [introduceți data semnării]
______________
(semnătura autorizată)

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

Formular nr. 2

FORMULAR DE OFERTA

Domnilor/Doamnelor,
1.
Examinând documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de furnizare
consumabile (rechizite / birotică-papetărie), subsemnatul................................. (nume, prenume), in
calitate de ............................... (reprezentant/ imputernicit legal/ administrator) al ofertantului
.......................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa furnizam consumabile (rechizite / biroticăpapetărie) (denumirea serviciului), pentru suma de .....………...... (suma in litere si cifre), lei la care se
adauga TVA, reprezentând ....………………………………… (suma in litere si cifre).
2.
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să asigurăm
furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a produselor în termenul și în conformitate cu
specificatiile din invitatia de participare.
3.
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____(durata in litere si
cifre)___zile, respectiv pana la data de __(ziua/luna/anul)_____, si ea va ramane obligatorie pentru
noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.
Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.
5.
Alaturi de oferta de baza:
(X) nu depunem oferta alternativa.
6.
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.
Data…………./............/.................
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

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

Formular nr. 3

Anexa la OFERTA FINANCIARA

Nr.
Crt.

U.M.

Cantitate

Pret
unitar lei
fara TVA

Activitatea 3

1

2

.....
Total Activitatea 3
Activitatea 4

1

2

.....
Total Activitatea 4
Activitatea 6

1

Valoare
totala lei
fara TVA

TVA

Valoare
totala lei
cu TVA

2

.....
Total Activitatea 6
Total general

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru și în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
Model Contract de furnizare

Contract de furnizare
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
.........................................................................
denumirea
achizitorului
adresă
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă
................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă)
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea
furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2020 – Camera Internaţională
de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină ....................................
..................în perioada/perioadele
(denumirea produselor şi cantităţile)
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
furnizare ................................ .
(denumirea produselor)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al
serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de
........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la
………...............
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) specificațiile tehnice;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte
intergrantă a contractului)
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să
instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite în
prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de
livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1
-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă
a obligaţiilor)
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
o cotă procentuală ..........din plata neefectuată.
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptămână de întârziere,
pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului (dacă se solitiă)
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data
de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea executării
contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de
începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună
execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în termen de
......…............. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)
10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor.
(se precizează destinaţia finală a produselor)
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau
altor obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare,
la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare
şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât
să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul,
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate
punctele de tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de
către achizitor)
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului,
cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea
produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie produselor.

14.. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii
sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul
comercial de livrare convenit.
(se precizează termenul comercial de livrare)
15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul
şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a
furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea
tehnică.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie
ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a
înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie
care decurge de la data înlocuirii produsului.
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi
fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor
prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului1
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare)
18. Subcontractanţi2
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.

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

1
2

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina
schimbarea preţului contractului.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în
graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din
România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi)

Furnizor

Achizitor

