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APROBAT
MANAGER JR. FOTEA COSTEL

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
I.1 INSTALAŢIE DE STERILIZARE AUTOMATĂ
Descriere: Dispozitiv medical construit conform normelor SR EN 285:2006, destinat sterilizării în abur
saturat umed a instrumentarului şi materialelor utilizate în unităţile sanitare şi pentru prepararea apei sterile, cu o
funcţionare continuă (24 h/zi).
Capacitate de sterilizare: max. 350 dm3
Conformitate
Caracteristici
Da
A. Condiţii generale impuse ofertanţilor
A.1 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)
- declaraţia de conformitate emisă în conformitate cu HG nr. 584/2004
(Directiva 97/23 CE)
- raport de expertiză tehnică privind sterilizarea cu abur, emis de un
laborator acreditat
- raport de expertiză tehnică privind eficienţa preparării apei sterile
chirurgicale, emis de un laborator acreditat
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Conformitate
Caracteristici
Da
- proces verbal de recepţie calitativă şi cantitativă eliberat la punerea în
funcţiune a instalaţiei de sterilizare
- proces verbal de instruire a personalului care va utiliza instalaţia de
sterilizare
- certificat de marcaj CE emis de un organism notificat ce atestă
conformitatea cu cerinţele esenţiale din Directiva 93/42 CEE
- certificat de marcaj CE emis de un organism notificat ce atestă
conformitatea cu cerinţele esenţiale din Directiva 97/23 CE
- documentaţia necesară pentru asigurarea funcţionării curente a
produsului „Instalaţie de sterilizare automată”:
• cartea tehnică a dispozitivului medical;
• cărţile cazanului şi recipienţilor conform prescripţiilor tehnice ISCIR în
vigoare;
• caiet de evidenţă a întreţinerii curente.
A.2 Perioada de garanţie tehnică a „Instalaţiei de sterilizare automate”
începând de la data punerii în funcţiune nu va fi mai mică de 24 luni. Se va
anexa o declaraţie în acest sens.
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 48 ore de la solicitare.
A.3 Fiecare ofertant va specifica printr-o declaraţie durata de viaţă a
„Instalaţiei de sterilizare automate”.
B. Condiţii tehnice privind instalaţiile de sterilizare automate
B.1 Instalaţia de sterilizare automată să fie executată în Sistemul de Asigurare
a Calităţii reglementat conform SR EN ISO 9001 şi SR EN 13485
B.2 Instalaţia de sterilizare 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
SR EN 61010-1:2002- Reguli de securitate pentru echipamente electrice de
măsurare, de control şi de laborator. Cerinţe generale.
SR EN 60601-1-2:2003 - Aparate electromedicale. Partea I: Cerinţe generale
de securitate, Secţiunea 2: standard colateral: compatibilitate
electromagnetică. Cerinţe şi încercări.
HG nr. 584/2004 - Directiva 97/43 CEE privind stabilirea condiţiilor de
introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune.
SR EN 285:2006 - Sterilizare. Sterilizatoare cu abur. Sterilizatoare mari.
B.3 Instalaţia de sterilizare automată să fie executată şi verificată conform:
prescripţiilor ISCIR C4/2003, C1/2003 sau echivalent, alte prescripţii în vigoare
şi SR EN 12952-2-6:2002, SR EN 13445-1-5:2003, SR EN 285:2006.
B.4 Componenţa Instalaţiei de sterilizare automate este:
- 1 generator de abur propriu
- 2 autoclava automate
- 2 sterilizatoare de apă (vase de apă sterilă)
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Conformitate
Caracteristici
Da
- 1 instalaţie de dedurizare şi asigurare a presiunii apei de la reţea
- 1 tablou de comandă
B.5 Condiţii funcţionale
Generator:
Realizat din oţel inoxidabil, foarte bine izolat şi prevăzut cu dispozitive de
siguranţă
Putere nominală: max. 24 kW
Tensiune: 220/380 V
Presiune de lucru: cca. 1,2 ÷ 2,5 bar
Temperatura de lucru (în funcţie de presiune): 121 ÷ 137 0C
Timpul de încălzire până la presiunea de 2,5 bar: max. 90 minute
Presiunea de deschidere supapă de siguranţă: 2,6 bar ± 0,1 bar
Puterea şi capacitatea trebuie să asigure necesarul specific de abur pentru
autoclav (debitul de abur necesar la presiune maximă cca. 30 kg/h)
Instrument pentru indicarea presiunii aburului produs de generator
Autoclav:
Realizată din oţel inoxidabil, cu o singură uşă cu dispozitiv de blocare
automat şi prevăzută cu dispozitive de siguranţă
Sistemul de etanşeizare a uşii trebuie să fie amovibil
Nu trebuie să fie posibilă deschiderea uşii în timpul unui ciclu de sterilizare
Volumul util: max. 350 l
Presiunea de lucru: cca 1,2 ÷ 2,3 bar
Presiunea reglată a supapei de siguranţă: cca 2,4 bar
Debit maxim de apă şi abur condensat prin drenaj: max. 2 l/ciclu
Durata unui ciclu de sterilizare la funcţionarea unei autoclave: max. 45 minute
Presiunea în timpul purjelor: cca 0,6 bar
Sistem de vidare cu pompă de vacuum, care asigură o presiune absolută de:
70 mbar, sistem de economisire a apei
Sistem de automatizare şi monitorizare a procesului de sterilizare din
autoclave conform standardului SR EN 285:2006
Sistem de automatizare trebuie să fie prevăzut cu următoarele instrumente şi
dispozitive de indicare:
- dispozitive de securizare împotriva deschiderii accidentale a uşilor
- dispozitiv pentru indicarea stării uşii
- dispozitiv pentru indicarea „ciclu în curs”
- dispozitiv pentru indicarea „ciclu complet”
- dispozitiv pentru indicarea „eroare”
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Conformitate
Caracteristici
Da
- dispozitiv pentru indicarea „timpului de sterilizare”
- instrumente digitale de indicare a temperaturii şi presiunii
- dispozitiv pentru înregistrarea parametrilor de sterilizare cu posibilitatea ca
înregistrările să fie independente şi permanente faţă de elementele de
comandă
Sistemul de automatizare trebuie:
- să monitorizeze întregul proces de sterilizare din autoclav
- să permită selectarea cel puţin a următoarelor programe de sterilizare:
• test de etanşeitate
• test Bowie & Dike
• program de sterilizare materiale textile
• program de sterilizare materiale din cauciuc, mase plastice
• program de sterilizare rapidă
• program de sterilizare instrumentar medical
• program de sterilizare sticlărie
• program opţional: regim de lucru selectat de operator
- să nu permită deschiderea uşii autoclavei în timpul ciclului de sterilizare
- să asigure toate protecţiile necesare în timpul efectuării ciclului de
sterilizare
Sterilizator de apă (vase de apă sterilă):
- Realizat din oţel inoxidabil
- Capacitate totală: max. 80 litri
- Capacitate utilă: max. 60 litri
- Presiune de lucru: max. 1,5 bar
- Durata încălzirii apei la 127 0C: max. 50 minute
- Durata sterilizării: max. 60 minute
- Temperatura apei de livrare: 40 0C
- Debitul apei livrate: min. 4 l/min
- Durata răcirii: max. 40 minute
- Durata unui ciclu complet de sterilizare a apei, inclusiv umplerea şi răcirea:
max. 150 minute
- Presiunea de deschidere a supapei : 1,6 ± 0,1bar
Instalaţia de dedurizare şi asigurare a presiunii apei de la reţea:
- staţie de dedurizare compactă 1,2 m3/h
- hidrofor debit 5-35 l/min, alimentare 220V
- rezervor de apă minim 250 litri, dotat cu indicator de nivel
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Conformitate
Caracteristici
Da
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- elemente de racordare (ţevi pexal, racorduri detaşabile, supapă de sens)
Tablou electric de comandă:
- Putere consumată: maxim 24 kW
- Tensiune de alimentare: 380/220V-50 Hz
B.6.Condiţii constructive:
- instalaţia să fie prevăzută cu sistem de monitorizare şi înregistrare a
parametrilor ciclurilor de sterilizare pentru verificarea corectitudinii
sterilizării
- instalaţia să fie dotată cu elemente de filtrare microbiologică a agentului
de lucru pentru a elimina riscul de contaminare a materialului
- instalaţia să fie dotată cu elemente de siguranţă, control şi reglare fiabile
- instalaţia să fie dotată cu sistem de monitorizare a avariilor

I.1 STERILIZATOR CU AER CALD (ETUVĂ)
Descriere: Dispozitiv medical destinat în principal unităţilor sanitare pentru operaţiuni de sterilizare cu aer
cald.
Capacitate de sterilizare: 100 dm3

Conformitate

Caracteristici
Da
A. Condiţii generale impuse ofertanţilor
A.1. 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)
- 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.
A.2 Perioada de garanţie tehnică a „Sterilizatorului cu aer cald” începând de la
data punerii în funcţiune nu va fi mai mică de 24 luni. Se va anexa o declaraţie
în acest sens.
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 48 ore de la solicitare.
A.3 Fiecare ofertant va specifica printr-o declaraţie durata de viaţă a
sterilizatorului cu aer cald.
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B. Condiţii tehnice privind sterilizatorul cu aer cald
B.1 Sterilizatorul cu aer cald să fie executat în Sistemul de Asigurare a Calităţii
reglementat conform SR EN ISO 9001 şi SR EN 13485
B.2 Sterilizatorul cu aer cald 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
- SR EN 61010-1:2002- Reguli de securitate pentru echipamente electrice de
măsurare, de control şi de laborator. Cerinţe generale.
- SR EN 60601-1-2:2003- Aparate electromedicale. Partea I: Cerinţe generale
de securitate, Secţiunea 2: standard colateral: compatibiltate
electromagnetică. Cerinţe şi încercări.
B.3 Condiţii funcţionale
Incinta realizată din oţel inoxidabil, foarte bine izolată
Putere nominală: max. 1300 W, 220 V, 50 Hz
Temperatura de lucru: cca. 40 0C ÷ 220 0C
Timpul de încălzire şi omogenizare termică a incintei până la temperatura de
lucru reglată: max. 80 minute
Timpul de sterilizare în funcţie de temperatură: 60 min la 180 0C sau 120 min
la 160 0C
Precizia de măsurare: ± 0,5 0C
Posibilitatea de reglare a duratei de sterilizare: cuprinsă între 1 ÷ 999 minute
sau nelimitat
Precizia de reglare a timpului de sterilizare: ± 1 minut
Afişarea pe un ecran a temperaturii curente, a temperaturii de reglaj şi a
timpului rămas până la sfârşitul ciclului, după intrarea în regimul de lucru
Dispozitivul medical trebuie să dispună de următoarele:
- Sistem de ventilaţie forţată
- Semnalizare acustică şi optică la terminarea ciclului de lucru reglat, astfel:
•

la întreruperea sau scurtcircuitarea senzorului de temperatură;

•

la depăşirea cu 10 0C a temperaturii reglate;

•

la o viteză de creştere a temperaturii mai mică de 0,3 0C/min în
incinta de lucru;

•

la o întrerupere accidentală a tensiunii de alimentare ciclul de
sterilizare se reia automat de la început, astfel încât să nu existe
pericolul ca materialele să nu fie sterilizate.

- Termoregulator electronic care să asigure următoarele:
•

stabilirea temperaturii de lucru;

•

stabilirea timpului de lucru;

•

afişarea stării de avarie;

•

semnalizarea terminarii ciclului de lucru;

•

programarea funcţiilor şi a parametrilor stabiliţi.
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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: 48 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 10 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 produselor până la sediul autorităţii contractante;
2. Instalarea şi punerea în funcţiune a produselor;
3. Instruirea personalului utilizator.

VII. AMBALAREA
Produsele vor fi ambalate 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. 8 - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
Formularul nr. 9 - Formularul de ofertă
Formularul nr. 10 - Împuternicire pentru participarea la şedinţa de deschidere
Formularul nr. 11 - Scrisoare de garanţie bancară de participare
Formularul nr. 12 - Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă
Formularul nr. 13 - 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)
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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. 8
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.
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.
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Data completării ....../....../.............

Operator economic,
.............................
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL NR. 9
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 serviciile solicitate în cadrul
contractului de Achiziţie publică de servicii de mentenanţă şi garanţie pentru Sistemul Informatic Medical
Integrat din Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor pe o perioada de 5 ani de la data semnării contractului
pentru un preţ de ...................... Lei, fără TVA.
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 durata de 30 de zile, 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. 10
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. 11
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. 12
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. 13
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
derulare a
al
îndeplinit
(U.M.)
contractului
de
contractului
furnizor

Adresa
0

1

2

3

(%)
4

1
2
....

Data completării ............................
Operator economic,
........................................
(semnatura autorizată )
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5

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 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)
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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.
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).
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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
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.
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11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor
obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să
ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul,
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate
punctele de tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. (se precizează aceste
cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor)
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi,
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor,
cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
de recepţie produselor.
14.. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de
livrare convenit. (se precizează termenul comercial de livrare)
15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau
materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi
că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea
tehnică. (se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora
la destinaţia finală.
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16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care
decurge de la data înlocuirii produsului. (se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de
înlocuire a produsului)
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce
niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului1
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt
cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită. (se precizează formula de ajustare)
18. Subcontractanţi2
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(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.

1

Clauza se utilizează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm.
În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării.
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20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj
la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

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

Achizitor,
SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU BUJOR
(semnătură autorizată)
LS

Furnizor,
..............................
(semnătură autorizată)
LS
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