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Achizitor
Titlul proiectului POSDRU:

A. FIŞA DE DATE

ID proiect POSDRU
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Stagiile de pregătire practică la agenţii
economici – o poartă de acces pe piaţa muncii
109/2.1/G/81578
Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Achizitor :

Denumire: UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA
Adresă: Str. G. Bethlen, nr. 5
Localitate: Alba Iulia
Cod poştal: 510009
Ţara: România
Persoana de contact:
Telefon: 0258/810861
Conf. univ. dr. Mircea Rîșteiu
E-mail: servtehnic@uab.ro
Fax: +40 258810861
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.uab.ro
Adresa autorităţii contractante: Alba Iulia, Str. G. Bethlen, nr. 5, Alba Iulia
1.2.
Termenul limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 19.02.2013, ora 12:00.
1.3.
Adresa unde se primesc ofertele: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – la
REGISTRATURĂ, str. G. N. Iorga, nr. 15-17, loc. Alba Iulia, jud. Alba.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia de
atribuire pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de
achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului nedeschise.

1.4. Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
■ la adresa mai jos menţionată
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări :
Data: 15.02.2013, Ora: 12,00
Solicitările de clarificări se trimit doar in scris la adresa de e-mail: servtehnic@uab.ro şi/sau fax:
0258/810861.
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 15.02.2013, ora 15,00
Răspunsul la solicitările de clarificări se transmite în scris către toţi operatorii economici interesaţi
de această achiziţie şi se publică pe site-ul www.uab.ro/ la sect. informare publica-licitatii.
1.5. LOCUL DE PROCURARE A DOCUMENTAŢIEI
Documentaţia de atribuire este publicată într-un fişier electronic pe site-ul Autorităţii Contractante,
respectiv www.uab.ro - la secţiunea informare publică-licitaţii.
1.6. Sursele de finanţare
Se specifică sursele de finanţare ale contractului
ce urmează a fi atribuit :
- Finanţare nerambursabilă acordată din Fondul
Social european (FSE): 87,86%;
- Finanţare nerambursabilă acordată din bugetul
naţional: 12,14%;
- Contribuţia Beneficiarului: 2%;

După caz, proiect/program finanţat din fonduri
comunitare
DA ■
NU □
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, INVESTESTE
IN OAMENI!

- Contract POSDRU/109/2.1/G/81578

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1) Descriere :
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În cadrul acestui contract, prin produsele furnizate, se are în vedere atingerea
obiective specifice:

următoarelor

- Pentru desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului cu titlul: „Stagiile de pregătire
practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii” desfăşurat în cadrul
Universitatii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia POSDRU/109/2.1/G/81578, proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, este necesară achiziţionarea următoarelor materiale consumabile:
- Articole mărunte de birou
- Hârtie pentru tipărit
- Cartuşe de toner
2.1.1) Denumirea contractului de achiziţie :
Titlu: FURNIZARE de MATERIALE CONSUMABILE în cadrul proiectului cu titlul: „Stagiile de
pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii”, desfăşurat în cadrul
Universitatii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, POSDRU/109/2.1/G/81578, proiect cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2.1.2. Descrierea produselor ce vor fi achiziţionate:
- Conform caiet de sarcini ataşat la prezenta documentaţie.
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare :
(a) Lucrări
□ (b) Produse
■
(c) Servicii
□
Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace □
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
Principala locaţie a lucrării:

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

■
□
□
□

Categoria serviciului
2A
2B

□
□

(Se specifică din care categorie
de servicii aparţine obiectul
contractului: fie din Anexa 2A, fie
din Anexa 2B)

Principalul loc de livrare:
Principalul loc de livrare:
Universitatea
“1
Decembrie
--------------------------------1918” din Alba Iulia, str. G.
Cod CPV : ----------------Bethlen, nr. 5, jud. Alba
Cod CPV: 30197000-6
(Articole marunte de birou)
Cod CPV: 30197630-1
(Hârtie pentru tipărit)
Cod CPV: 30125100-2
(Cartuşe de toner)
2. 1. 4) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: ■
Încheierea unui acord cadru: □
2. 1.5) Durata contractului de achiziţie publică este până la data de 31.12.2013.
2.1.6) Produsele se vor livra în maxim 2 zile lucrătoare de la comanda scrisă lansată de către
achizitor.
2.1.7) Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) – NU se aplică.
Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Acordul cadru cu un singur operator
□
Nr. □□□
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni
□□□
2.1.8) Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU ■
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2.1.9) Divizare pe loturi
da ■
nu □
Ofertele se depun pe:
Un singur lot □
Unul sau mai multe ■
Alte informaţii referitoare la loturi:
Denumire lot-uri:
Lot I. Materiale consumabile – papetărie

Toate loturile □

Cod CPV: 30197000-6 (Articole mărunte de birou)

Lot II. Materiale consumabile şi materiale direct atribuibile activităţilor de educaţie şi formare:
Cod CPV: 30197630-1 (Hârtie pentru tipărit)
Cod CPV: 30125100-2 (Cartuşe de toner)

2.1.10) Ofertele alternative sunt acceptate

DA □

NU ■

2.2) Cantitatea sau scopul contractului :

- Conform Caiet de sarcini ataşat la prezenta documentaţie de atribuire.

2.2.1) Total cantităţi (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă exista)
- Cantitatea totală a contractului este prevazuta in caietul de sarcini atasat.

2.2.2) Valoarea estimată a contractului este următoarea:

Valoarea estimată a contractului 10000 lei fără TVA, adică 2272,83 Euro fără TVA (1 Euro = 4,3998
RON, la cursul BNR din data de 11.02.2013).
Lotul I: 2.500 lei, fara TVA adică 568.21 Euro (1 Euro = 4,3998 RON, la cursul BNR din data de
11.02.2013).
Lotul II: 7.500 Lei, fără TVA, adică 1704.62 Euro (1 Euro = 4,3998 RON, la cursul BNR din data de
11.02.2013).

2.2.3) Opţiuni (dacă există)

Dacă există, descrierea acestor opţiuni: -

da □

nu ■

3.

INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE:
VI.1) Preţul cel mai scăzut
■
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă tehnico-economică
□
4. INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
4.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
4.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

4.1.1.a) Garanţie de participare
da □ nu X
4.1.1.b) Garanţie de bună execuţie
da □ nu X
Legislaţia aplicabilă
a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii;
c) ORDIN MFP Nr. 2548 din 25 august 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă publicat in Monitorul Oficial Nr.
619 din 15 septembrie 2009
d) Ordonanţa de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în
cadrul procedurii de achiziţie publică.
După caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro)
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4.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

Toate cerinţele minime de calificare şi selecţie solicitate sunt obligatorii.
Conform art. 36, alin. (1), lit. b) din H.G. nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, oferta va fi
considerată inacceptabilă dacă “a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre
cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11,
alin. (4) – (5), documente relevante în acest sens”.
4.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul
comerţului sau al profesiei
4.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Nivel(uri)
specific(e)
minim(e) Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
necesar(e) (după caz):
cerinţelor menţionate:
Cerinta nr. 1:
Se va prezenta completat Formularul 1 din Secţiunea “Formulare şi
Declaraţie privind eligibilitatea
Modele”. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa
Solicitat X
Nesolicitat □
de Urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea oferantului din procedura
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
Cerinta nr. 2:
Se va prezenta completat Formularul 2 din secţiunea „Formulare şi
Declaraţie privind neîncadrarea în
Modele”. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 181 din Ordonanţa de
situaţile prevăzute de art. 181 din
Urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea oferantului din procedura
OUG nr. 34/2006
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
Solicitat X
Nesolicitat □
Cerinţa nr. 3:
Se va prezenta Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de
Declaraţie privind conflictul de interese, conform Formular nr. 3 din Secţiunea „Formulare şi
1
interese, conf. preved. art. 69 din Modele”.
OUG nr. 34/2006
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în
ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de
Solicitat X
Nesolicitat □
atribuire (respectiv toate persoanele care aprobă/semnează
documente emise în legătură sau pentru procedura de atribuire) sunt
următoarele:
Prof. univ. dr. Breaz Daniel – Rector
Ec. Contor Tamara – Contabil Şef
Cj. Filip Adriana – Consilier juridic
Echipa de implementare a proiectului POSDRU/109/2.1/G/81578 :
Prof. univ. dr. Ioan Ileană
Prof. univ. dr. ing. Moise Ioan Achim
Conf. univ. dr. Socol Adela
Lector univ. dr. Tudoraşcu Miruna
Conf. univ. dr. Rîşteiu Mircea

Cerinţa nr. 4:
Declaraţie privind calitatea
participant la procedură
Solicitat X

de

Nesolicitat □

Cerinţa nr. 5:
Declaraţie privind conflictul de
interese conf. preved. art. 14 si 15
din OUG nr. 66/2011

În situaţia în care există persoane aflate în conflict de interese
1
conform prevederilor art. 69 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul va fi
exclus din procedură. Această condiţie de calificare este valabilă şi
pentru Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul /
Terţul susţinător.
Se va prezenta o Declaraţie privind calitatea de participant la
procedură, conform Formular nr. 4 din Secţiunea „Formulare şi
Modele”.
În conformitate cu art. 46 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul nu
are dreptul:
- să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune,
sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;
- să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii
ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.
Se va prezenta completat Formularul nr. 6 din Secţiunea Formulare
şi Modele.
Ofertantul şi după caz subcontractantul, vor prezenta o declaraţie pe
propria răspundere sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte
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publice, că reprezentantul său legal si angajaţii săi nu sunt in conflict
de interese, conform prevederilor art.14 si 15 din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, in
cadrul procedurii de achiziţie publică.
ATENŢIE: Neîndeplinirea a cel puţin unuia din criteriile de mai sus va conduce în mod automat la excluderea
ofertantului. Documentele privind situaţia personala a ofertantului vor trebui prezentate şi de terţul susţinător,
dacă este cazul.
Solicitat X

Nesolicitat □

Se pot prezenta şi orice alte acte doveditoare/edificatoare (certificate) echivalente emise de autorităţi
competente din ţara de origine a ofertantului, în condiţiile art. 182 din OUG nr. 34/2006 modificată şi
completată.
Toate certificatele/documentele/formularele menţionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau
copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. În etapa de evaluare a ofertelor, înainte
de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractantă va solicita
ofertantului clasat pe primul loc să prezinte pentru conformitate documentul/documentele în original sau copie
legalizată. În cazul în care acesta nu se va conforma, acesta va fi respins din procedura de achiziţie.
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi
transmise în limba de origine, însoţite de o traducere autorizată si legalizată a acestora în limba română.
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.
Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa
solicite informaţii direct de la autorităţile competente.
4.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Nivel(uri) specific(e) minim(e)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării

necesar(e) (după caz):

cerinţelor menţionate:

Persoane juridice/fizice române

Din Certificatul constatator trebuie să rezulte obiectul de activitate al
ofertantului. În situaţia în care codul CAEN din certificatul
Certificatul constatator emis de
constatator nu corespunde cu obiectul contractului de achiziţie ce
Oficiul Registrului şi Comerţului
urmează să fie atribuit, ofertantul va fi exclus din procedură.
Certificatul constatator va fi emis cu cel mult 30 de zile inainte de
depunerea documentelor de calificare şi se poate depune/prezenta
în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu
menţiunea “conform cu originalul”. În etapa de evaluare a ofertelor,
înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de
atribuire, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe
primul loc să prezinte pentru conformitate documentul în original
sau copie legalizată. În cazul în care acesta nu se va conforma,
acesta va fi respins din procedura de achiziţie.
4.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Nivel(uri) specific(e) minim(e)
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
necesar(e) (după caz):
cerinţelor menţionate:
Informaţii privind situaţia economică Se va prezenta completat Formularul nr. 7 din Secţiunea
şi financiară.
Formulare şi Modele – Informaţii generale, inclusiv cifra de afaceri
pe ultimii 3 ani.
Solicitat X
Nesolicitat □
Se pot prezenta şi orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente în condiţiile art.185, alin 2) din OUG nr.
34/2006 modificată şi completată, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi
financiare a ofertantului.
Toate certificatele/documentele/formularele respective trebuie să fie prezentate în original/copie
legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. În etapa de evaluare a ofertelor, înainte de
transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractantă va solicita
ofertantului clasat pe primul loc să prezinte pentru conformitate documentul/documentele în original sau copie
legalizată. În cazul în care acesta nu se va conforma, acesta va fi respins din procedura de achiziţie.
Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traduceri autorizate si legalizate în limba română ale documentelor
solicitate mai sus. Autoritatea Contractanta îşi rezerva dreptul de a solicita ofertanţilor – persoane juridice
romane si persoane juridice străine - prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la
alineatul precedent nu sunt relevante.
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ATENŢIE: Neîndeplinirea a cel puţin unuia din criteriile de mai sus va conduce în mod automat la excluderea
ofertantului.
4.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Nivel(uri) specific(e) minim(e)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării

necesar(e) (după caz):

cerinţelor menţionate :

Cerinţa nr. 1:

Ofertantul va prezenta următoarele informaţii şi documente:
Declaraţie privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3
ani, conform Formular nr. 8 din Secţiunea Formulare şi Modele;

Experienţa similară:
Solicitat X

Nesolicitat □

Cerinţa nr. 2:
Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat X

Nesolicitat □

Se va prezenta completat Declaraţie privind partea/părţile din
contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi/asociaţi şi
specializarea acestora, conform Formularul 9 (Dacă este cazul).

Toate certificatele/documentele/formularele menţionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau
copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. În etapa de evaluare a ofertelor, înainte
de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractantă va solicita
ofertantului clasat pe primul loc să prezinte pentru conformitate documentul/documentele în original sau copie
legalizată. În cazul în care acesta nu se va conforma, acesta va fi respins din procedura de achiziţie.
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi
transmise în limba de origine, însoţite de o traducere autorizată si legalizată a acestora în limba română.
ATENŢIE: Neîndeplinirea a cel puţin unuia din criteriile de mai sus va conduce în mod automat la excluderea
ofertantului.
III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii
Nivel(uri) specific(e) minim(e)
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
necesar(e) (după caz):
cerinţelor menţionate:
Cerinta nr. 1:
Solicitat □
Nesolicitat X
III.2.5 Clauze contractuale obligatorii

Contractul de furnizare ataşat la prezenta va fi asumat de câtre
fiecare ofertant prin semnătura si stampilă.
III.2.6) Contracte rezervate (după caz)
da □ nu X
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
□
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate □

4.3. PREZENTAREA OFERTEI

4.3.1) Limba de redactare a ofertei
4.3.2) Moneda în care este exprimat preţul
contractului
4.3.3) Perioada minimă de valabilitate a
ofertei

Limba româna.
Lei
30 de zile

4.3.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Oferta tehnică se va întocmi de către ofertant cu respectarea cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini ataşat
la prezenta Documentaţie de atribuire. Nerespectarea cerinţelor propuse atrage după sine excluderea
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Oferta tehnică se va
prezenta pe loturi !
4.3.5) Modul de prezentare a propunerii financiare
Se vor prezenta completate Formularele nr. 10A + Anexele (centralizator preţuri şi grafic de livrare) din
Secţiunea Formulare şi Modele. Preţurile vor fi exprimate în LEI fără TVA şi cu TVA. Neprezentarea
propunerii financiare, prezentarea unei valori depăşite faţă de valoarea estimată şi bugetul alocat pentru
această achiziţie atrage după sine excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică. Oferta financiară se va prezenta pe loturi !
4.3.6) Modul de prezentare a ofertei:
Locul de depunere a ofertelor:
La Universitatea „1 Decembrie 1918”, str. N. Iorga, nr. 15-17 Alba
Iulia, la Registratură.
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Data limită pentru depunerea ofertei:
- ziua: 19
- luna: februarie
- an: 2013
- ora: 12:00

4.3.7) Deschiderea ofertelor

4.3.8) Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

4.3.9) Modalităţi de contestare a
deciziei achizitorului de atribuire a
contractului de achiziţie şi de
soluţionare a contestaţiei

Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Ileană Ioan

Oferta se va prezenta într-un exemplar original.
Oferta va cuprinde : plicul 1 - documente de calificare, plicul 2 –
oferta financiară, plicul 3 – oferta tehnică.
Pe plicul exterior se va menționa Oferta pentru achiziția de
MATERIALE CONSUMABILE – proiect POSDRU/81578. A nu
se deschide înainte de 19.02.2013, ora 13,00.
Oferta generală va fi însoțită de o scrisoare de înaintare, conform
Formular 9 din secțiunea Formulare și modele.
Ofertanţii sunt obligaţi să anexeze un opis al documentelor
prezentate în ofertă, să numeroteze şi să semneze fiecare pagină
a ofertei prezentate. Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea
şi adresa ofertanţilor.
Data: 19.02.2013, ora 13,00
Locul : Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – la
Palatul Apor, str. G. Bethlen, nr. 5, Alba Iulia (Sala Birou Senat)
Orice participant are dreptul de a participa la deschiderea
ofertelor.
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage
oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea
ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta
deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi
înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea
contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie
prezentate în conformitate cu prevederile de la “ Modul de
prezentare a ofertei (secţiunea 4.4)“, cu amendamentul că pe
plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia
“MODIFICĂRI“. Ofertele sunt declarate întârziate în cazul în care
se încadrează în următoarea situaţie:
- au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă
adresă decât cele stabilite în anunţul de participare.
Decizia de atribuire a contractului de achiziţie va putea fi
contestată în termen de 2 zile de la data primirii, în scris.
Contestaţia va fi adresată achizitorului şi va fi soluţionată în
termen de maximum 2 zile de la data primirii. În cazul în care
ofertantul este nemulţumit de soluţia dată contestaţiei sale, poate
formula acţiune la instanța judecătorească, în termen de 5 zile de
la primirea soluţiei, cu obligaţia notificării achizitorului, în interiorul
aceluiaşi termen.

Consilier juridic,
Tudoraşcu Mihaela Miruna

Responsabil financiar,
conf. univ. dr. Socol Adela
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B. CAIET DE SARCINI
Pentru DOCUMENTAŢIA DE ATRIBURE PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE FURNIZARE
MATERIALE CONSUMABILE

în cadrul proiectului POSDRU/109/2.1/G/81578

“Stagiile de pregătire practică la agenţii economici –
o poartă de acces pe piaţa muncii.”
Autoritatea contractantă: Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, str. G. Bethlen, nr. 5, jud.
Alba, E-mail: servtehnic@uab.ro, Tel/Fax: 0258/810861.
Obiectul contractului de achiziție : FURNIZARE de MATERIALE CONSUMABILE, în cadrul
proiectului „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii”
desfăşurat în cadrul Universitatii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia POSDRU/109/2.1/G/81578, proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
COD-uri CPV:
Lot I. Materiale consumabile – papetărie:
CPV: 30197000-6 (Articole mărunte de birou)
LOT II. Materiale consumabile şi materiale direct atribuibile activităţilor de educaţie şi
formare:
Cod CPV: 30197630-1 (Hârtie pentru tipărit)
Cod CPV: 30125100-2 (Cartuşe de toner)
Valoare estimată :
Valoarea estimată a contractului 10000 lei fără TVA, adică 2272,83 Euro fără TVA (1 Euro = 4,3998
RON, la cursul BNR din data de 11.02.2013).
Lotul I: 2.500 lei, fara TVA adică 568.21 Euro (1 Euro = 4,3998 RON, la cursul BNR din data de
11.02.2013).
Lotul II: 7.500 Lei, fără TVA, adică 1704.62 Euro (1 Euro = 4,3998 RON, la cursul BNR din data de
11.02.2013).
Procedura de achiziţie stabilită : Achiziţie directă offline (Ve < 15.000 Euro)
Specificaţii tehnice minime obligatorii :
Oferta va prezenta informaţiile următoare:

LOT 1. Materiale consumabile – papetărie
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire produs
Plic C4 cu burduf 40 mm
Biblioraft plastifiat 7,5 mm
Biblioraft plastifiat 5 mm
Dosar hartie cu sina
Perforator 40 coli
Capsator 24-8-6

UM
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Cantitate
50
60
60
20
3
3
9

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Decapsator
Capse 24/8
Capse 24/6
Dvd+RW
Dvd-uri
Blue Ray Disc 25 GB
Dvd-uri printabile inkjet
Plic CD plastic transparent
Hartie copiator colorata 500 coli/top max 100g/mp
Post it 75x75
Post it 50x50, 250buc/set
Pop up flags 120buc/set, 4 culori
Fluid corector
Banda Scotch 12x10
Folii transparente A4, 100buc/set
Tus albastru stampila
Etichete autoadezive 105*48mm, coli A4

buc
cutie
cutie
buc
buc
buc
buc
buc
top
buc
set
buc
buc
buc
set
buc
cutie a 100 buc

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Pix
Creion mecanic 0,7
Creion mecanic 0,5
Mina pentru creion mecanic 0,5
Mina pentru creion mecanic 0,7
Separatoare biblioraft 105x240 mm 100/set (culori diferite)
Set Text marker 6 culori diferite
Whiteboard Marker 4 buc/set
Marker pentru CD-uri
Banda corectoare 5mmx8m
Banda adeziva maro 48mmx66m

buc
buc
buc
buc
buc
set
set
set
buc
buc
buc

1
25
25
20
200
40
200
500
10
10
10
20
3
5
5
2
1
50
10
10
50
50
5
6
5
5
6
2

LOT II. Materiale consumabile şi materiale direct atribuibile activităţilor de
educaţie şi formare
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumire produs

UM

Cantitate

Hartie copiator A4
Hartie copiator A3
Carton digital lucios 170g A3
Carton digital lucios 280g SRA3
Foi A4 colorate 100 coli/top

top
top
top
top
top

200
10
5
5
20

6

Toner compatibil XEROX PHASER 3250 certificare producator*

buc

4

7

Toner HP05A certifcat producator*
Toner compatibil HP Laserjet P2015dn, minim 6000 pag., certificat
producator*
Toner compatibil HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525C, minim 12000
pagini, certificare producator*

buc

1

buc

1

buc

2

8
9

10

*Ofertanţii care furnizează tonere compatibile trebuie să ataşeze ofertei certificarea din partea
producătorului de echipament care să ateste că acel toner este compatibil cu echipamentul
respectiv. Existenţa acestui certificat constituie condiţie de eligibilitate a ofertei.
Obiectivele specifice
•

•

Pentru oferte de tonere compatibile (nu originale), ofertanţii trebuie să ataşeze ofertei
certificarea din partea producătorului de echipament care să ateste că acel toner este
compatibil cu echipamentul respectiv. Existenţa acestui certificat constituie condiţie de
eligibilitate a ofertei.
Livrarea produselor se va face la sediul Beneficiarului, ori de câte ori acesta emite o comandă
pentru livrarea produselor. Prestatorul se obligă să onoreze comanda Beneficiarului în termenul
de max. 2 zile de la transmiterea comenzii. Nerespectarea termenelor de prestare a livrare de
către Prestator reprezintă situaţie care conduce la rezilierea contractului.

Alte prevederi
a) Nu se admit neconcordanţe intre produsele furnizate, caietul de sarcini şi prevederile contractului
de furnizare.
b) NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE - se va transmite numai OFERTA DE BAZĂ.
c) Plata produselor se efectuează în lei, prin ordin de plată, în termen de 25 zile lucrătoare de la data
primirii facturilor.
d) Prestatorul nu are dreptul, fără acordul scris al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia de a
utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces, atât în perioada contractului, cât şi
ulterior finalizării acestuia, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. Încălcarea
prevederilor referitoare la confidenţialitate, atrage după caz, conform prevederilor legale în vigoare,
răspunderea administrativă, civilă sau penală a persoanei fizice/juridice vinovate.
Conformitatea cu regulile de achiziţii publice
Regulile de achiziţie publica aplicabile tuturor contractelor de finanţare sunt cele naţionale.
Comunicarea şi raportarea cu privire la exercitarea contractului se va desfăşura numai în scris.
Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Ileană Ioan
Consilier juridic,
Lect. univ. dr. Tudoraşcu Miruna

Responsabil financiar,
Conf. Univ. dr. Socol Adela
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C. FORMULARE, MODELE, LISTA DOCUMENTELOR SOLICITATE
•
•
•

Conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi
a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare
examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse;
Fiecare ofertant care participă, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în
mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.
Toate cerinţele minime de calificare şi selecţie solicitate sunt obligatorii.

Conform art. 36, alin. (1), lit. b) din H.G. nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, oferta
va fi considerată inacceptabilă dacă “a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai
multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform
prevederilor art. 11, alin. (4) – (5), documente relevante în acest sens”.
1. Declaraţie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 (formularul1);
2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
(formularul 2);
3. Declaraţie privind conflictul de interese, conform art. 691 din OUG nr. 34/2006 modificată
şi completată (formular 3);
4. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (formularul 4);
5. Declaraţie privind conflictul de interese, conform OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 modificată
şi completată. (formularul 6).
6. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului şi Comerţului;
7. Informaţii generale, inclusiv cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, (formular 7);
8. Declaraţie privind Lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani (formularul 8);
9. Declaraţie privind subcontractanţii/asociaţii şi specializarea acestora – dacă este cazul
(formularul 9);
10. Scrisoare de înaintare (formularul 12);
11. Formular de ofertă produse (formularul 10) + ANEXE;
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FORMULARUL 1
(FORMULARUL 12 A din Ordin 155/2006 1)
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu
mă aflu în situaţia prevăzuta la art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări şi completări prin Legea no.
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda
si/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractanta 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 autorizata)

1

Ordin 155/2006 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
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FORMULARUL 2

(Formular nr. 12 B din Ordin 155/2006)
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Subsemnatul (a)……………………………………. denumirea, numele operatorului
economic), în calitate de ofertant / candidat / concurent / concurent la procedura de (se
menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avand ca
obiect…………………………… (denumirea produsului, serviciului sau lucării şi codul CPV),
la data de ………………………. (zi/luna/an), organizată de ……………………………………
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că :
sindic;

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul -

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în Romania sau în ţară în care sunt stabilit
c) nu mi-am îndeplinit în mod defectuos, în ultimii 2 ani, obligaţiile contractuale, din
motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care nu a produs sau nu este de natură să
producă grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărarea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli, în materie profesională.
e) nu prezint informaţii false sau prezint informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării :
......................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizata)
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FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul......................................,

in

calitate

de

reprezentant

legal

al..............................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu suntem in
conflict de interese, conform prevederilor art. 69 indice 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/2006
cu

modificările

și

completările

ulterioare,

...............................................................,

cod

in

cadrul
CPV,

procedurii
având

de

achiziţie
ca

publica
Achizitor

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

Data

Semnătura şi ştampila
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FORMULARUL 4
(Formularul 12 C din Ordin 155/2006)
OPERATOR ECONOMIC
..................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. ......................................................................................... (denumirea operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca,
la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică................ (se menţionează
procedura), având ca obiect ........................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării si codul
CPV), la data de............ (zi/luna/an), organizata de
................................................... (denumirea autorităţii contractante), particip
□ in nume propriu;
□ ca asociat in cadrul asociaţiei.....................
2. Subsemnatul declar ca:
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici
□ sunt membru in grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint in
anexa. (se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Confirmam faptul ca nu depunem ofertă pentru acelaşi contract in nici o alta forma.
4. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consorţiu/asociere
ca toţi membrii răspund solidar pentru execuţia contractului, ca membrul Conducător este autorizat
să oblige şi să primească instrucţiuni în numele şi pe seama fiecărui membru, ca execuţia
contractului, inclusiv plăţile constituie responsabilitatea membrului conducător şi că toţi membrii
asocierii/consorţiului se obligă să rămână în asociere/consorţiu pe întreaga durată a execuţiei
contractului
5. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, in cazul in care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
6. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor cerute, orice informaţii suplimentare in scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
7. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.........................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătura
cu activitatea noastră.
Data completării .......................

Operator economic,
..................................
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 6

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul......................................,

in

calitate

de

reprezentant

legal

al..............................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca ofertantul si
angajaţii nu sunt in conflict de interese, conform prevederilor art. 14 si 15 din ORDONANŢEI DE
URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, in cadrul procedurii de achiziţie publica ..............................................................., cod CPV,
având ca Achizitor ...............................................................

Data

Semnătura şi ştampila
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FORMULAR 7

CANDIDAT / OFERTANT
…………………………………………….
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele: ………………………………………....................................................
2. Codul fiscal/C.U.I.: ……………………………………………..
3. Adresa sediului central:
…………………………………………………………………………………………………
Adresa de corespondenţă:
………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………
Fax: ………………………………………
E-mail: ……………………………………………..
4. Certificat de înmatriculare/înregistrare :
……………………………………………………………………………….
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
5. Obiect de activitate pe domenii:
…………………………………………………………………………………………………
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6. Principala piaţă a afacerilor:
…………………………………………………………………………………………………
7. Cont IBAN:
…………………………………………………………………………………………………
8. Persoana autorizată să semneze oferta/contractul:
……………………………………………………………………........................................
(nume, prenume şi funcţie)
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
1.
2.
3.
Media anuală

Anul

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie (lei)

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro)

Candidat/Ofertant
……………………………………………..
(semnătură autorizată)

18

FORMULARUL 8

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZARI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
........................................
(denumirea si adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..
(se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)

Data completării:
Operator economic,
………… ……………….
(semnătura autorizată )
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LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZARI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI
(Anexa formular 7)

Nr.
crt.

Obiectul contractului

Codul
CPV

Denumirea / numele
beneficiarului / clientului

Adresa

Calitatea
prestatorului

Procent
indeplinit de
prestator %

Cantitatea
(U. M. )

Perioada
de
derulare

Data completării:
Operator economic,
………… ……………….
(semnătura autorizată )
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FORMULAR 9
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII

(PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA)
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul de mai jos sunt reale.
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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
………………………………………
..................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
…………………………………………………….... (se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei
Nr.
Crt.

Denumire
Specializare
Partea/părţile
subcontractant subcontractant din contract ce
urmează a fi
subcontractate

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

Procentul din
valoarea
contractului
reprezentat de
serviciile ce
urmează a fi
subcontractate

Acord
subcontractor
cu specimen
de
semnătură

FORMULAR 12
Nr. .......... / ………………….
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………
SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către:
adresa

Autoritatea

contractantă…………………………………………………

Ca urmare a invitației de participare nr. .......... / _______________ privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului < ……………………………………… >
Noi ……………………………..................................…………...................................
vă transmitem alăturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original şi o copie
în limba română, conţinănd:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastra este corespunzătoare şi vă satisface cerintele
dumneavoastră.
Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Cu stimă,
[Nume ofertant],
……...........................
(semnătură autorizataă)
Înregistrată la sediul autorităţii contractante (..................., România)
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Formular 10

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara
optiune
de
cumparare
(se
elimina
optiunile
neaplicabile)
________________________________________,
(denumirea
produselor)
pentru suma de _________________________ (moneda ofertei).
(suma in litere si in cifre)
platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile),
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
_
|_|
depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. 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 ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa nr. 1 la FORMULARUL 10

CENTRALIZATOR DE PREŢURI - pentru produse
NR.
CRT.

DENUMIREA PRODUSULUI

CANTITATE
(U.M.)

PREŢ UNITAR la vânzare
(RON, fără TVA)

PREŢ TOTAL la vânzare
(RON, fără TVA)

Ofertant,
……………………..

(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 2 la FORMULARUL 10

GRAFIC DE LIVRARE
Nr.
Crt.

DENUMIREA PRODUSULUI

CANTITATE
(U.M.)

TERMENUL DE LIVRARE

Ofertant,
……………………………………………..
(semnătura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
______________
(denumirea/numele)

CONTRACT DE FURNIZARE
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
între
UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, cu sediul în str. Gabriel Bethlen, nr. 5,
loc. Alba Iulia, jud. Alba, telefon/fax : 0258/810861, cod fiscal : 5665935, reprezentată prin
............................................................., funcţia de Rector. 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 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
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3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze la sediul beneficiarului, MATERIALE CONSUMABILE, în
cadrul proiectului cu titlul: „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces
pe piaţa muncii” - Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578, perioada/perioadele convenite şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de materiale consumabile.
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, fără TVA.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de la data încheierii prezentului contract până la data de
31.12.2013.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt (cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de livrare;
e) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, materiale consumabile,
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 in termen de maxim doua zile lucratoare de la data
lansarii comenzii de catre beneficiar.
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.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 25 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.
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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
0,01%/zi din preţul contractului.
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 25 de 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%/zi din plata neefectuată.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Furnizorul nu are obligația să consituie garanție de bună execuție.
10.2 - 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, respectiv la sediul achizitorului.
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.
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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.
- aviz de însoțire a mărfii
- instrucțuni de utilizare (dacă este cazul)
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 prin graficul 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.
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.
(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 răspunde la anunţarea
defectelor în timp de 24 ore şi de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în timp de max.
30 de zile de la notificare, 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
curge de la data înlocuirii 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
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şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de
furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului 2
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 nu se ajustează.
18. Subcontractanţi 3
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte
contractul.
(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.

2

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm
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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
de către instanţele judecătoreşti din România.
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.
Achizitor,

Furnizor,

Rector,
Prof. univ. dr. Daniel Breaz
Contabil şef,
Ec. Tamara Contor
Manager de proiect,
Prof. univ. Dr. ing. Ioan Ileana
Responsabil financiar,
Socol Adela
Consilier juridic,
Filip Adriana
Consilier juridic Proiect
Tudorascu Mihaela Miruna
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