OPERATOR ECONOMIC
Inregistrat la sediul autoritatii contractante
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
nr.
..............
/
................................, ora .............

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a invitației de participare, privind atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect achiziția publica de Echipamente IT, pachete software și sisteme
informatice in cadrul Proiectului „NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat
social sustenabil in regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520, (denumirea contractului de
achizitie
pub..................................................................................../(denumirea/num
ele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original:
a) oferta;
b) documentele care însoțesc oferta.
2. Informatii în legătură cu procedura:
- adresa completă pentru corespondență, valabilă pentru comunicari la prezenta
procedura:
..................................................................................................
......................... (denumire ofertant, localitate, strada, numar, cod postal
etc.)
- numar telefon ........................................
- numar fax valabil pentru comunicări ...............................................
- adresa e-mail valabilă pentru comunicări ......................................
Avem speranța că oferta noastră este corespunzatoare și va satisface cerințele.
Data completării .....................
Numele și prenumele: [……...................................]
Funcția: [………………………................................]
Autorizat să semneze această ofertă în numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
FORMULAR DE OFERTA
Catre,
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
........................................................................................................
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele
cuprinse în documentația mai sus menționată, să îndeplinim contractul de achiziția de
publica de Echipamente IT, pachete software și sisteme informatice in cadrul Proiectului
„NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat social sustenabil in regiunea Nord-Est”,
Cod SMIS 128520, pentru suma de............... lei (......................lei), platibila dupa
receptia bunurilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ...............
lei (..............................lei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câștigătoare, să prestăm
serviciile în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.
3. Ne angajam sa mentinem această ofertă valabilă pentru o durata de 45
(patruzecisicinci) zile (durata în litere si cifre) și ea va ramâne obligatorie pentru noi și
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă,
împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastra este
stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
[ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de
oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";
[ ] nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scazut preț sau orice
altă ofertă pe care o puteți primi.
Data ....../....../..................
................................................., (numele si prenumele), în calitate de
.................................... legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..................................................................................
....................
(denumirea/numele operatorului economic)

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul,reprezentant
împuternicit
al
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...........................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), în calitate de
ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziția publica de Echipamente IT, pachete software și sisteme
informatice in cadrul Proiectului „NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat
social sustenabil in regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520,
(denumirea produsului,
serviciului sau lucrarii), la data de ........................................ (zi/luna/an),
organizata
de
______________________________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ne
încadram în niciuna din situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare
detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice documente
si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu
activitatea noastra.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completarii .............
Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul(a),
reprezentant
împuternicit
al
.........................................................................................
...............................................................................................................
..... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), în calitate de
ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura pentru atribuirea
contractului achiziția publica de Echipamente IT, pachete software și sisteme
informatice in cadrul Proiectului „NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat
social sustenabil in regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520, (denumirea produsului,
serviciului sau lucrarii), la data de ....................................... (zi/luna/an), organizata
de
______________________________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ne
încadram în niciuna din situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare
detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice documente
si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu
activitatea noastra.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completarii .............
Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al _______________________________
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), în calitate de
ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziția publica de Echipamente IT, pachete software și sisteme
informatice in cadrul Proiectului „NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat
social sustenabil in regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520, (denumirea produsului,
serviciului sau lucrarii), la data de ____________________________ (zi/luna/an),
organizata de _______________________ (denumirea autoritatii contractante), declar
pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, ca nu ne încadram în niciuna din situatiile prevazute la art.
167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare
detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice documente
si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu
activitatea noastra.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completarii .............
Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARAȚIE
referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de
muncă
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________
/(denumirea /numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), în calitate de
ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert susținător la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziția publica de Echipamente IT, pachete software și sisteme
informatice in cadrul Proiectului „NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat
social sustenabil in regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520, (denumirea produsului,
serviciului sau lucrarii), la data de ______________________ (zi/luna/an), organizata de
______________________ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca la elaborarea ofertei
am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.
Subsemnatul declar pe propria raspundere ca ma angajez ca, pe parcursul îndeplinirii
contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor
de munca, care sunt în vigoare în România.
Subsemnatul declar pe propria raspundere ca informatiile furnizate sunt complete si
corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in
scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice documente si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect in legatura cu
activitatea noastra.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Data completarii ...........
Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Obiectul contractului: achiziția publica de Echipamente IT, pachete software și sisteme
informatice in cadrul Proiectului „NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat
social sustenabil in regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520,organizată de
_______________________________,
Subsemnatul
______________________________________ (nume si prenume), reprezentant împuternicit
al ___________________________________________ (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar in nume propriu sau in numele asocierii (daca este cazul)
ca:
- ne insusim Clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta;
- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu urmatoarele
amendamente*):
a) .........................
b) .........................
.................................

Data completarii ...........

Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

INFORMATII GENERALE

1.Denumirea/numele:..................................................................................
.................................
3. Codul fiscal:...............................................................
4. ContTrezorerie………………………………………………………………………….......................
5. Adresa/sediuluicentral:...........................................................................
.....................................Codul postal ....................................
6. Telefon:...........................................
Fax:................................................
E-mail:.............................................
7. Certificatul de
inmatriculare/inregistrare ...........................................
........................................................................................................
.............................................
/(numarul,
data
si
locul
de
inmatriculare/inregistrare)
8. Obiectul de activitate, pe domenii: .....................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
.................... /(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ..................................
/(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

Ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant (dupa caz)
………………………………………..
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60, alin (1) lit. d) si lit. e)
din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul(a),
reprezentant
împuternicit
al
....................................................................................
...............................................................................................................
.................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), în calitate
de ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la achizitia
pentru atribuirea contractului avand ca obiect achiziția publica de Echipamente IT,
pachete software și sisteme informatice in cadrul Proiectului „NESES – „Start-up social
Nord-Est!” – antreprenoriat social sustenabil in regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520,
organizată de _____________________________________, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 60 alin. 1 lit. d) si lit. e) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv ofertantul unic/ofertantul
asociat/terțul susținător/subcontractantul (se alege cazul corespunzator si se inscrie
numele) …………………………………….…… nu are drept membri în cadrul consiliul de
administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi
semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
………………………………………………. nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul
al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire.
Nota: Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii contractante sunt:
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu
si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum
raspunderea exclusiva.
Data _______________
Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/Tert sustinator/Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARAȚIE
privind garantarea nediscriminării și egalitatea de șanse/gen
Subsemnatul(a),
reprezentant
împuternicit
al
.........................................................................................
...............................................................................................................
..... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), în calitate de
ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, la procedura de atribuire a
contractului de achiziția publica de Echipamente IT, pachete software și sisteme
informatice in cadrul Proiectului „NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat
social sustenabil in regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520, (denumirea produsului,
serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ___________________ (zi/luna/an),
organizata
de
_______________________________
(denumirea
autoritatii
contractante), declar pe proprie raspundere ca:
a) garantăm nediscriminarea în procesul de gestionare a resurselor umane pe
criterii de rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială,
convingeri, sex, orientare sexuală, vârsta,, handicap, boală cronică
necontagioasă,, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată,
precum și orice alt criteriu.
b) vom respecta principiul egalității de șanse/gen și tratamentul egal în cadrul
relațiilor de muncă de orice fel.

Data completarii .............

Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
CENTRALIZATOR DE PREȚURI
achiziția publica de Echipamente IT, pachete software și sisteme informatice in cadrul
Proiectului „NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat social sustenabil in
regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520,
Nr.
crt

Denumire produs

Cantitate
Buc.

Pret
unitar
lei
fara TVA

Total
valoare
lei fara
TVa

TVA
lei

0

1

2

3

4

5

1
2
3
…
TOTAL General
Data completarii ......................................

Numele si prenumele: [……............................................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze in numele: [……...............................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
OFERTA TEHNICĂ
achiziția publica de Echipamente IT, pachete software și sisteme informatice in
cadrul Proiectului „NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat social
sustenabil in regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520,
Nr.
crt

Denumire produs

Caracteristici tehnica

0

1

2

1
2
3
…

Data completarii ......................................

Numele si prenumele: [……............................................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze in numele:
[……...............................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în
…………………………….. (adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului
sub nr.…..............................., CIF ……......................…, atribut fiscal ……,
reprezentată prin………………………, în calitate de ………………………………., împuternicim prin
prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat
cu
B.I./C.I.
seria
……,
nr.
………,
CNP
………………………….,
eliberat
de
…….............................,
la
data
de
…………,
având
funcţia
de
………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului
…........................................................................................
(denumirea),
organizată de ................... în scopul atribuirii contractului.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi
obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate
pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice
decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publica.
Denumirea mandantului
S.C. ………………………………
reprezentată legal prin _____________________(Nume, prenume, funcţie)

(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)
şi stampila)
.............................................
........................................

(Semnătura autorizată

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND FURNIZAREA PRODUSELOR PREVĂZUTE
ÎN CAIETUL DE SARCINI

Subsemnatul(a),........................................................................................
...............................................................................................................
...... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), în calitate de
ofertant/ofertant asociat/subantreprenor la procedura de atribuire a contractului de
achiziția publica de Echipamente IT, pachete software și sisteme informatice in cadrul
Proiectului „NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat social sustenabil in
regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520, organizata de autoritatea contractanta
______________________, declar pe proprie raspundere, cunoscând sanctiunile privind
falsul în declaratii ca: îndeplinesc toate condiîiile legale necesare pentru furnizarea
produselor prevăzute în caietul de sarcini și am obiect de activitate corespunzator
exercitării activității profesionale pentru îndeplinirea contractului ce face obiectul
prezentei achiziîii.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu
si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu
activitatea noastra.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum
raspunderea exclusiva.

Data completarii ...........
Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

Nr. ______/____________

CONTRACT DE FURNIZARE
Echipamente IT, pachete software și sisteme informatice

1. În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de
furnizare de produse,
între
Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală cu sediul în municipiul
Iași, strada Fundac Bucium, Nr.8A, județul Iași, telefon: 0232.217.884, 0232.270.502, mobil: 0722.586.225,
cod fiscal 13159220, cont RO20 RZBR 0000 0600 2125 5158 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Iași,
reprezentata prin Cătălin ILAȘCU – președinte, in calitate de achizitor, pe de o parte,
Şi
_______________________ cu sediul in str. _____________________ nr. _______________, mun.
____________________, jud. ____________________, CUI ________________________, RC
_______________________, cont bancar ____________________________________ deschis la
_______________________, reprezentată prin ________________________________ - administrator, în
calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat, între o autoritate contractantă,
în calitate de "achizitor" şi un prestator de servicii, în calitate de "prestator";
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală
şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa /anexele la
prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform
contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze Echipamente IT, pachete software și sisteme informatice aferente pentru
implementarea Proiectului „NESES – „Start-up social Nord-Est!” – antreprenoriat social sustenabil in
regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520 conform Anexei la prezentul contract în perioada convenită, în conformitate
cu caietul de sarcini, propunerea financiara si cerinţele şi obligatiile asumate prin prezentul contract.
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4.2 - Achizitorul se obligă sa platească furnizorului preţul convenit, pentru îndeplinirea contractului de furnizare având
ca obiect „Echipamente IT, pachete software și sisteme informatice” NESES – „Start-up social Nord-Est!” –
antreprenoriat social sustenabil in regiunea Nord-Est”, Cod SMIS 128520, în conformitate cu propunerea
financiara parte la prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre achizitor, este de _________________ lei, la
care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este pana la _________________ începând de la data semnării contractului de către
ambele părţi.
6.2 . Prezentul contract încetează să-si produca efectele la data de ______________________.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părţi.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini
- certificatele de garantie ale produselor;
- procesul verbal de livrare si de punere in functiune a produselor
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în caietul de sarcini si
propunerea financiară electronică în conformitate cu cerinţele prezentului contract.
9.2 - Furnizorul se obliga 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.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 de zile de la emiterea facturii
de către acesta.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul
are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei
de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel
mai scurt timp posibil.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract,
atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului
ramas de executat, respectiv 0,10% din preţul contractului ramas de executat pe fiecare zi întârziere până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor sau până la rezilierea prezentului contract, după caz.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.
Cota procentuală pentru fiecare zi de întârziere este de 0,10% din valoarea facturilor neachitate până la îndeplinirea
efectivă a plăţilor.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat,
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului,
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 Nu se reţine garanţia de bună execuţie a contractului.
12.2 Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Recepţie, inspecţii şi teste
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13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea
lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - (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.
13.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a
produselor, respectiv sediul Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală cu sediul în
municipiul Iași, strada Fundac Bucium, Nr.8A, județul Iași.
13.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl
respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor tehnice.
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca 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.
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii
prevăzute în contract.
14. Ambalare şi marcare
14.1 - (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 formă de 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.
14.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul său din afara pachetelor va respecta strict cerinţele ce vor fi
special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de
lemn, foi de protecţie, etc) intra in pret si ramân în proprietatea achizitorului.
15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinatia finală indicată de achizitor respectând:
a) parametrii tehnici ale echipamentelor de fotocopiere și de tipărire offset si
a) termenul comercial stabilit.
15.2 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin
semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare si a
processului verbal de livrare si punere in functiune anexa la prezentul contract.
15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor recepţiei
finale a produselor.
16. Asigurări
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării
neprevăzute la fabricare, transport, depozitare, livrare în funcţie de termenul comercial de livrare convenit.
17. Servicii
17.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării
produselor, fără a modifica preţul contractului.
17.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să
nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.
18. Perioada de garanţie acordată produselor
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta produsele furnizate conform certificatelor de garantie a produselor
achizitionate.
18.2
(1) – Perioada de garantie acordată produselor de către furnizor este cea prevăzută în certificatele de garantie.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea si punere in functiune a
acestora la destinaţia finală.
18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în
conformitate cu această garanţie.
18.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a inlocui produsul în 24 de ore, fără costuri
suplimentare pentru achizitor.
19. Ajustarea preţului contractului
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19.1 - Pentru produsele livrate plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară,
anexă la contract.
19.2 - Preţul contractului ramane ferm pe toata durata acestuia.
20. Amendamente
20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
21. Subcontractanţi
21.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (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.
21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care 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.
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
22. Întarzieri în îndeplinirea contractului
22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.
22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă clauzele contractuale, acesta are obligaţia de a
notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei de furnizare asumate, se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intârziere în
indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
23. Cesiunea
23.1 – Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor
contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
23.2 – Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin
contract.
24. Forţa majoră
24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care aceasta acţionează.
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce
li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
24.4 - 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.
24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea
dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde
celeilalte daune-interese.
25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
25.2 - 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 Secţia Contencios
Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Iași.
26 Limba care guvernează contractul
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
27. Comunicări
27.1 - (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.
27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris
a primirii comunicării.
28. Legea aplicabilă contractului
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28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi _______________________________ prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Asociația Partener - GIDL
Președinte,
Cătălin Ilașcu

Furnizor,
Administrator,
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Anexa la contract de furnizare nr. _____/_____________
Echipamente IT, pachete software și sisteme informatice
Cod CPV 30213300-8,30231100-8,48000000-8, 30213100-6 , 38652120-7
Pret
Total
Preț unit. unit. cu
fara
DENUMIRE
U.M.
CANT. fara TVA
TVA
TVA
Laptop
buc
2
Computer desktop
buc
1
Videoproiector
buc
1
Pachet licente
buc
3
TOTAL

Achizitor,
Asociația Partener - GIDL
Președinte,
Cătălin Ilașcu

Total cu
TVA

Furnizor,
Administrator,
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