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APROBAT
MANAGER JR. CUCU DOINA

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe
baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod
obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum şi
sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare,
condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerinţele şi condiţiile din caietul de sarcini, acestea fiind
considerate minime şi obligatorii. În acest sens, oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului
de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerinţelor solicitate.
În situatia nerespectării acestor cerinţe şi condiţii oferta este considerată neconformă.
I. SPECIFICAŢII TEHNICE
Descriere: Ecograf multidisciplinar staţionar, utilizat pentru aplicaţii abdominale, vasculare, obstetricale,
ginecologice, cardiologice, pediatrice, neonatale, urologice, părţi moi.

Caracteristici

Conformitate
Da

A. Condiţii generale impuse ofertanţilor
Ofertantul trebuie să se angajeze că asigură produsului la recepţia şi punerea
în funcţiune, următoarele documente:
-

certificatul de calitate şi garanţie

-

declaraţia de conformitate emisă în conformitate cu HG nr. 54/2009
(Directiva 93/42 CEE)

-

proces verbal de recepţie calitativă şi cantitativă eliberat la punerea în
funcţiune a produsului

-

proces verbal de instruire a personalului care va utiliza produsul

-

certificat de marcaj CE emis de un organism notificat ce atestă
conformitatea cu cerinţele esenţiale din Directiva 93/42 CEE

-

documentaţia necesară pentru asigurarea funcţionării curente a
produsului:
• cartea tehnică a dispozitivului medical

Perioada de garanţie tehnică a „Ecografului Doppler color” începând de la data
punerii în funcţiune nu va fi mai mică de 24 luni. Se va anexa o declaraţie în
acest sens.

2/29

Nu

Document/pagina

Caracteristici

Conformitate
Da

Fiecare ofertant va prezenta detaliat modul în care va realiza activitatea de
service în perioada de garanţie.
Timpul de intervenţie în perioada de garanţie este de 24 ore de la solicitare.
Fiecare ofertant va specifica printr-o declaraţie durata de viaţă a „Ecografului
Doppler color”.
B. Specificaţii tehnice
Ecograful Doppler color să corespundă cerinţelor:
-

HG nr. 54/2009 - Directiva 93/42 CEE privind stabilirea condiţiilor de
introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale

-

SMC în conformitate cu SR EN ISO 9001 şi SR EN ISO 14001 sau
echivalente

Modelul de ecograf ofertat sau varianta softului nu trebuie să fi fost lansat în
fabricaţie de mai mult de 2 ani
Posibilitatea de up-gradare fără modificări hardware
Moduri de operare:
-

Mod B

-

Mod M

-

Mod M omnidirecţional - trebuie să permită plasarea cursorului de
mod M perpendicular pe structura vizualizată în modul B indiferent de
corectitudinea achiziţiei acestei secţiuni (AMM) (opţional)

-

Mod Doppler Color

-

Mod Doppler Power

-

Triplex ( Mod B + Color Flow Mode + Pulse wave doppler)

-

M - Color Flow Mode (CMM)

-

Tissue Doppler Imaging - opţional

-

3D/4D Volume Modes - opţional

-

3D free hand - opţional

-

4D Real Time - opţional

-

Mod Doppler pulsat

-

Mod de lucru armonic

-

Mod Doppler continuu - opţional

Metode de scanare:
-

Electronic Linear

-

Electronic Convex

-

Electronic Sectorial

-

4D în timp real - opţional

Tipuri de traductori posibili a fi utilizaţi:
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Caracteristici

Conformitate
Da

-

Arie fazată

-

Convex

-

Microconvex

-

Linear

-

Volumetrică (4D)

Aplicaţii software incluse standard:
-

Abdomen

-

Cord

-

Obstetrică

-

Ginecologie

-

Musculo-scheletic

-

Vascular

-

Urologie

-

Părţi moi şi superficiale

-

Pediatrie şi neonatal

Interfaţa cu utilizatorul:
-

Tastatură alfanumerică

-

Cel puţin 3 taste de control direct a dispozitivelor periferice
(imprimantă, VCR, etc) şi a celor DICOM

-

Taste de control a modurilor de lucru situate împrejurul bilei - mouse

-

Toate tastele trebuie să fie iluminate intern pentru vizibilitate optimă
în semiîntuneric

-

Difuzoare încorporate

-

Cel puţin 8 potenţiometre de control TGC

-

Monitor LCD cu diagonală de minim 15”, de înaltă rezoluţie, minim
1024x768

-

Posibilitatea reglării poziţiei monitorului în jurul axei proprii şi
posibilitatea plierii pentru transport

-

Ecograful trebuie să aibă cel puţin 3 porturi active pentru sonde

-

Hard Disc intern cu capacitate de cel puţin 500 GB

-

Unitate de scriere CD-RW integrată

-

Spaţii integrate de instalare a perifericelor

-

4 roţi de transport, din care cel puţin 2 prevăzute cu frâne

-

Suport detaşabil pentru recipientul cu gel

Facilităţi cerute:
-

Formator de unde digital
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Caracteristici

Conformitate
Da

-

Minim 2560 canale digitale de procesare independentă - a se specifica

-

Adâncime de scanare cerută: minim 2 - 30 cm

-

Cel puţin 8 zone focale simultan - a se specifica

-

Tehnologie de emisie/recepţie multifrecvenţă

-

256 nivele de gri

-

Gamă dinamică până la 174 dB - a se specifica

-

Afişarea pe ecran a tipului de sondă activ

-

Afişarea pe ecran a aplicaţiei utilizate în momentul scanării

-

Mod de lucru triplex în timp real pentru orice adâncime de lucru şi PRF

-

Mod de lucru cu date brute (raw data) care trebuie să permită postprocesarea cu tasta „ freeze” activată (fără prezenţa obligatorie a
pacientului), precum şi analiza datelor stocate în memorie, respectiv:
•

modificarea amplificării (gain)

•

optimizarea automată a imaginii 2D

•

optimizarea unghiului Doppler

•

modificarea baseline-ului în modul Doppler

•

mărirea la citire de minim 8x

-

Posibilitate de afişare a unei imagini virtuale convexe cu o sondă
lineară

-

Cel puţin 120 de secunde memorie CINE (sau 3000 de cadre)

-

Posibilitatea revederii cadrelor la viteze diferite, minim 9

-

Posibilitatea redării secvenţelor CINE în buclă închisă

-

Marker pentru identificarea în timp a cadrului din memoria CINE

-

Posibilitatea efectuării de măsurători, calcule şi adnotări pe redarea
secvenţei CINE

-

Optimizare automată a imaginii prin accesarea unei singure taste
pentru:

-

•

modul B

•

modul Doppler pulsat

Optimizarea automată în modul de lucru Doppler pulsat trebuie să
acţioneze asupra:
•

scalei de viteze

•

baseline-ului

-

Posibilitatea salvării datelor în format DICOM

-

Mod 3D din reconstrucţie să permită clinicianului vizualizarea poziţiei
organului în raport cu anatomia organelor înconjurătoare - opţional
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Caracteristici

Conformitate
Da

-

Static 3D/Real time 4D - opţional

-

Calculul automat al indicelui intima-media - opţional

-

Compunerea imaginii 2D din mai multe unghiuri pentru îmbunătăţirea
rezoluţiei- opţional

-

Tissue Doppler Imaging - opţional

-

Program de achiziţie panoramică a imaginii pe sondele liniare opţional

-

Echipamentul trebuie să poată exporta imaginile statice şi secvenţele
CINE în format: jpeg, avi.

-

Modul ECG cu cabluri - opţional

-

Posibilitate upgrade software şi hardware

-

Exportul imaginilor trebuie să poata fi efectuat pe: DVD, memorie flash
cu conectare USB, reţea

-

Echipamentul trebuie să dispună de o bază de date pacienţi capabilă să
stocheze pacienţii împreună cu imaginile şi buclele CINE în format
brut, datele demografice, rapoartele şi măsuratorile efectuate
acestora

Măsuratori / Calcule:
Moduri de măsurare:
Modul B:
-

Distanţe – cel puţin 8 perechi de caliperi simultan pe ecran - a se
specifica

Circumferinţe/Suprafeţe
Modul M:
-

Distanţe (adâncimi)

-

Intervale de timp

-

Diferenţe de adâncimi şi intervale de timp

Modul Doppler:
Calcule automate în timp real în modul de lucru Doppler pulsat pentru:
-

Viteze

-

Indici de rezistivitate, pulsatilitate

Ecograful trebuie să aibă standard capacitatea de a efectua automat, pe baza
informaţiilor necesare introduse de către utilizator, a următoarele categorii de
calcule specifice:
-

Cardiace

-

Obstetricale

Sonde:
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Caracteristici

Conformitate
Da

Sondă convexă (abdomen) de bandă largă cu următoarele caracteristici
minimale:
-

bandă de frecvenţă: 2 - 5,5 MHz - a se specifica

-

număr de elemente : 128 - a se specifica

-

câmp vizual :70° - a se specifica

-

raza : 50 mm - a se specifica

-

cel puţin 4 frecvenţe de lucru selectabile în modul B

-

cel puţin 4 frecvenţe armonice

-

cel puţin 2 frecvenţe în modul Doppler

-

să dispună de kit de biopsie Multi angle - opţional

Sondă microconvexă (obstetrică, ginecologie, urologie) de bandă largă cu
următoarele caracteristici minimale:
-

bandă de frecvenţă: 4 - 10 MHz - a se specifica

-

număr de elemente : 128 - a se specifica

-

câmp vizual :150º - a se specifica

-

raza : 8,7 mm - a se specifica

-

cel puţin 4 frecvenţe de lucru selectabile în modul B

-

cel puţin 2 frecvenţe armonice

-

cel puţin 2 frecvenţe în modul Doppler

-

să dispună de kit de biopsie Single angle - opţional

Sondă liniară (vascular, părţi moi, neonatal, pediatric) de bandă largă cu
următoarele caracteristici minimale:
-

bandă de frecvenţă: 4 - 12 MHz - a se specifica

-

cel puţin 5 frecvenţe de lucru selectabile în modul B - a se specifica

-

cel puţin 5 frecvenţe armonice - a se specifica

-

cel puţin 3 frecvenţe în modul Doppler

-

cel puţin 128 cristale - a se specifica

-

steered angle:+/- 20º

-

să dispună de kit de biopsie Multi angle - opţional

Configuraţie:
-

1 buc. consolă centrală în conformitate cu cerinţele de mai sus

-

1 buc. sondă convexă în conformitate cu cerinţele de mai sus

-

1 buc. sondă microconvexă în conformitate cu cerinţele de mai sus

-

1 buc. sondă liniară în conformitate cu cerinţele de mai sus

-

1 buc. imprimantă video alb / negru digitală
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II. CALITATEA PRODUSELOR
Produsele solicitate trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate conform specificaţiilor tehnice care fac
parte integrantă din acest caiet de sarcini.
La livrare, produsele vor fi însoţite de certificate de garanţie, precum şi de documente de certificare a
calităţii, conform dispozitiilor legale în vigoare.

III. TERMEN DE GARANŢIE
Durata perioadei de garanţie: 24 luni
Timp maxim de intervenţie: 24 ore de la solicitare, la sediul beneficiarului

IV. CONDIŢII DE LIVRARE
Livrarea produsului se va efectua la sediul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor din localitatea Tg. Bujor, str.
Eremia Grigorescu, nr. 97, judeţul Galaţi, după semnarea contractului în maxim 15 zile.

V. RECEPŢIA PRODUSELOR
Recepţia cantitativă şi calitativă se va face de către autoritatea contractantă în prezenţa unui delegat
împuternicit de ofertant, la destinaţia finalaă prin încheierea:
a) unui proces verbal de recepţie preliminară (predare - primire), întocmit de comisia de recepţie a
beneficiarului pe baza documentelor de livrare a produsului şi a certificatului de calitate;
b) unui proces verbal de punere în funcţiune şi recepţie cantitativă şi calitativă, întocmit de furnizor în
prezenţa comisiei de recepţie a beneficiarului după montarea echipamentului şi efectuarea probelor
tehnice şi clinice de funcţionare.
În cazul constatării unor lipsuri cantitative sau diferenţe calitative, beneficiarul are dreptul să reclame
aceasta prin intermediul achizitorului în termen de 48 de ore de la deschiderea coletului (coletelor) care conţine
(conţin) produsul, iar furnizorul se obligă să completeze/ să înlocuiască produsul în termen de 48 de ore.

VI. SERVICII ASOCIATE
Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.
Aceste servicii asociate cuprind următoarele:
1. Transportul la sediul beneficiarului: ofertantul îşi asumă riscurile pe care le implică
transportul produsului până la sediul autorităţii contractante;
2. Instalarea şi punerea în funcţiune a produsului;
3. Instruirea personalului utilizator.

VII. AMBALAREA
Produsul va fi ambalat corespunzător, astfel încât caracteristicile lor calitative şi cantitative să nu fie
atinse.
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FORMULARE

Formularul nr. 1 - Scrisoare de înaintare
Formularul nr. 2 - Declaraţie privind eligibilitatea
Formularul nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Formularul nr. 4 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006
Formularul nr. 5 - Informaţii generale
Formularul nr. 6 - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
Formularul nr. 7 - Formularul de ofertă
Formularul nr. 8 - Împuternicire pentru participarea la şedinţa de deschidere
Formularul nr. 9 - Scrisoare de garanţie bancară de participare
Formularul nr. 10 - Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă
Formularul nr. 11 - Declaraţie privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani + Anexă
Model de Contract de furnizare
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Formularul nr. 1

OFERTANTUL

Înregistrat la sediul autorităţii contractante

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

Nr. înreg. ............../...........................

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ........................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractului ............................. (denumirea
contractului de achiziţie publică) noi ............................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem
alăturat următoarele:
1. Documentul .................. privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de
dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

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

Data completării ....../....../.............

Cu stimă,
Operator economic,
.............................
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 2

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

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul
..............................................
reprezentant
împuternicit
al
................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatoruiui economic) declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că
nu ne aflăm În situaţia prevăzută Ia art. 180 din Ordonanţa de Urgenţa 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, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ....../....../.............

Operator economic,
.............................
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 3

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

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul(a) ................................. [se inserează numele operatorului economic - persoană juridică],
în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ............................... [se menţionează procedura]
pentru achiziţia de .................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul
CPV], la data de ........................ [se inserează data], organizată de ....................... [se inserează numele
autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că ofertantul:
a) nu este în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) şi-a îndeplinit/nu și-a îndeplinit (se șterge opţiunea care nu este valabilă) obligaţiile de plată a
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general
consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, până la
data solicitată, 30 de zile înainte de data stabilită pentru deschiderea ofertelor;
c) în ultimii 2 ani nu s-a aflat în situaţia de a nu îşi îndeplini obligaţiile contractuale sau de a-şi fi
îndeplinit în mod defectuos aceste obligaţii, din motive imputabile ofertantului, fapt care să fi produs sau să
fie de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor (se șterge opţiunea care nu este valabilă);
d) nu a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate nu sunt false, fiind complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor şi demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, orice documente doveditoare de care
dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ....../....../.............

Operator economic,
.............................
(semnătură autorizată)

12/29

Formularul nr. 4

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

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul (a) ............................., reprezentant legal al (denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ...................... (se menţionează procedura)
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ...................... (denumirea serviciului şi codul
CPV), la data de ............... (zi/luna/an), organizată de ............................(numele autorităţii contractante) declar
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor de fals în acte publice, că nu
mă aflu în situaţia prevăzută la art. 691din 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, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
-

nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare
şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea
inclusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;

-

nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante.

Subsemnatul (a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ....../....../.............

Operator economic,
.............................
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 5

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

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele: ..................
2. Codul fiscal: ...............
3. Adresa sediului central: ...................
4. Telefon: ...............

Fax: ........................

Telex: .....................

E-mail: .........................

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: ..........................
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: .................................
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ..................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor: .......................
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Anul

Cifra de afaceri anuală la 31
decembrie (Lei)

2009
2010
2011
Media

Data completării ....../....../.............

Operator economic,
.............................
(semnătură autorizată)
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Cifra de afaceri anuală la 31
decembrie (echivalent în euro)

Formularul nr. 6

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

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul ....................... (numele şi prenumele în clar al persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit al ....................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .....
(zi/lună/an), organizată de .......................... (denumirea autorităţii contractante) particip şi depun ofertă:
□ în nume propriu
□ ca asociat în cadrul asocierii condusă de ................ (numele liderului / noi înşine)
□ ca subcontractor
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Confirmăm faptul că nu licităm pentru acelaşi contract în nicio altă formă.
3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, ca membru în consorţiu/asociere că toţi
membrii răspund solidar pentru execuţia contractului, că membrul conducător este autorizat să oblige şi să
primească instrucţiuni în numele şi pe seama fiecărui membru, este răspunzător în nume propriu şi în numele
Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile şi că toţi membrii asocierii se obligă să rămână în
asociere pe întreaga durată a execuţiei contactului.
4. Suntem de acord să ne supunem prevederilor Capitolului II, Secţiunea a 8a - Reguli de evitare a
conflictului de interese din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi adăugăm, în mod
special, că nu avem niciun potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau
alte părţi implicate în procedura de atribuire în timpul depunerii ofertei;
5. Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. 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, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică.
7. De asemenea, 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 dateior din prezenta
declaraţie.
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8. 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 legătură cu activitatea noastră.

Data completării ....../....../.............

Operator economic,
.............................
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 7

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

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ................................ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1) Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
............................ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile
şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată şi în caietul de sarcini, să
furnizăm...................... (denumirea produselor/serviciilor ), pentru suma de ..................... (suma în
litere si în cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa
pe valoarea adaugata în valoare de ................ (suma în litere si în cifre).
2) Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele
conform cerinţelor din caietul de sarcini.
3) Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ......... de zile (durata in litere
si cifre), respectiv până la data de ........................ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4) Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5) Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.

Data completării ....../....../.............

.........................., în calitate de ......................................, legal autorizat să semnez ...............................
(semnătură)
oferta pentru şi în numele ...............................................................................
(denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul nr. 8

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

ÎMPUTERNICIRE PENTRU PARTICIPAREA LA ŞEDINŢA DE DESCHIDERE

Subsemnatul(a) .................... (numele), posesor/posesoare al/a actului de identitate .................... (tipul
actului) seria ............ nr. ............... emis de ................ (emitent) la data de ................ cod numeric personal
................ în calitate de ................... (funcţia), reprezentant legal al ............... (denumirea / numele
ofertantului), conform ........................ (se menţionează documentul legal prin care a fost numit reprezentant
legai), împuternicesc persoanele de mai jos să reprezinte Ofertantul la procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare având ca obiect................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării şi codul CPV) şi să participe la şedinţa de deschidere/negociere organizată de ...................... (denumirea
autorităţii contractante).
1. Domnul/Doamna ................... (numele), posesor/posesoare al/a actului de identitate ................
(tipul actului) seria ............ nr. ................. emis de .................. (emitent) la data de ................ cod numeric
personal .................
2. ...............................................
(Se trec toate persoanele împuternicite să participe la şedinţa de deschidere/negociere )
În îndeplinirea mandatului său, mandatarul va îndeplini toate procedurile şi va efectua toate
formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea lui la îndeplinire, semnând în numele şi pentru societate,
semnătura sa fiindu-ne opozabilă.
Autoritatea acordată prin prezenta împuternicire va rămâne pe deplin valabilă şi va avea efecte până
la realizarea deplină a mandatului sau până la retragerea lui expresă de către .....................................
Data completării ....../....../.............

Ofertant,
.............................
(numele operatorului economic) (numele reprezentantului legal şi semnătură)

Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate.
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Formularul nr. 9

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

DENUMIRE BANCĂ
..............................
MODEL DE SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către : ...................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante)

Cu privire la procedura de ............................... pentru achiziţia ............................. , cod CPV
..................., noi ..................... (denumirea băncii) având sediul înregistrat la ...................... (adresa băncii) ne
obligăm faţă de ............................. (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de ........................... la
prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca, în
cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei
uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) Ofertantul ........................ (denumirea/numele) şi-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia;
b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ............................ (denumirea/numele) nu a constituit
garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) Oferta sa fiind stabiiită câştigătoare, ofertantul .......................... (denumirea/numele) refuză să semneze
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
d) Ofertantul ............................ (denumirea/numele) a contestat rezultatul procedurii de achiziţie iar Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins cererea (conform prevederilor art. 2781 din OUG nr. 34/2006
cu modificările şi completăriie ulterioare).
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ......................
Parafată de Banca ......................în ziua .......... luna .............. anul ...................
(semnătura autorizată şi ştampila)
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Formularul nr. 10

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

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................................................, reprezentant/reprezentanţi legali
al/ai ....................................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie
publică organizată de ..............................................................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr.
................................. din data de ..............................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute
sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta
de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de
achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără
a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură
sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătura cu obiectul
respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate si întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
........................................................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
..................................................

(semnături)

Data ........................................
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Formularul nr. 11

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

DECLARAŢIE
privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ………………………………… (denumirea şi sediul operatorului
economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
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, 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 legatură cu activitatea noastră.

Data completării ............................
Operator economic,
........................................
(semnatura autorizată )
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Anexă la Formularul nr. 13

Nr.

Obiectul

crt. contractului

Cod
CPV

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului

Calitatea
furnizorului

Preţul total Procent Cantitatea Perioada de
al
îndeplinit
derulare a
(U.M.)
contractului
de
contractului
furnizor

Adresa
0

1

2

3

(%)
4

5

1
2
....

Data completării ............................
Operator economic,
........................................
(semnatura autorizată )
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6

7

8

Model Contract de furnizare
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
SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU BUJOR cu sediul în judeţul Galaţi, localitatea Târgu Bujor, str. Eremia
Grigorescu, nr. 97, telefon/fax 0236.340577/0236.340985, cod fiscal 3346913,
cont
RO60TREZ3085041XXX000054 deschis la Trezoreria Târgu Bujor, reprezentată prin d-nul FOTEA COSTEL,
funcţia Manager, 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
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evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină ....................................
.................. (denumirea produselor şi cantităţile) în 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
furnizare ................................ . (denumirea produselor)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor
accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro,
din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la.................................până la ………...............

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a
contractului)
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 - Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să instaleze
.............................................. (denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite în prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea
tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de livrare
prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
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7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 -Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul
contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea
facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile,
furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul
are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din
preţul contractului. (se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală ..........din plata neefectuată. (se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru
fiecare zi/saptămână de întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde
plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în
cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea executării contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a
contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate
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prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are
obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în termen de ......…............. de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)
10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii
şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi
pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia
finală a produselor. (se precizează destinaţia finală a produselor)
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul
să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat
datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor
obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă
în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa
mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de
tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele
ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. (se precizează aceste cerinţe, inclusiv
cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor)
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
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13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi,
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea,
locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de
recepţie produselor.
14.. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de
livrare convenit. (se precizează termenul comercial de livrare)
15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste
servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau
materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că
acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la
destinaţia finală.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare
în conformitate cu această garanţie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei
de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data
înlocuirii produsului. (se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
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17.2 - Preţul contractului nu se ajustează.
18. Subcontractanţi1
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.
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

1

În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării.
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21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la
Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă
în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

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

Achizitor,

Furnizor,

SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU BUJOR
(semnătură autorizată)
LS

..............................
(semnătură autorizată)
LS
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