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Se aprobă, 
Rector, 

Prof.dr.ing. Ion Giurma 
 
 
 

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
 

pentru achiziţia publică de ”Aparate si instalatii de masurare - standuri experimentale”  
prin aplicarea procedurii de achiziţie directă 

 
 

Datele calendaristice sunt estimative după data de deschidere oferte 
  
Nr. 
crt. Paşi de urmat Data previzionată 

1. 
Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii : 

a) identificarea procedurii în programul anual al achiziţiilor publice 
b) întocmirea documentaţiei de atribuire 

 
06.08.2014 
06.08.2014 

2. Numirea comisiei de evaluare 06.08.2014 
3. Transmiterea spre publicare a anuntului de participare 07.08.2014 
4. Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire 07.06.2014 

5 Primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire 08.08.2014 
ora 1100 

6. Răspunsul la clarificări privind documentaţia de atribuire 06.08.2014 
ora 1400 

7. Termenul limită de depunere a ofertelor 13.08.2014 
ora 1000 

8. Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului – verbal de deschidere 13.08.2014 
ora 1030 

9. Data finalizării evaluării ofertelor 15.08.2014 
10. Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 15.08.2014 
11. Semnarea contractului 18.08.2014 

 
 
 
 

 Responsabil achiziţii publice proiect  
POSDRU /157/1.3/S/ 132731, 

Ing. Adrian Grecu 
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FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI 
 
 
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 
 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 
 

Denumire oficială: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Adresă: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67 
Localitate: Iaşi Cod poştal: 

700050 
Ţara: 
România 

Punct de contact: 
Adrian Grecu 

Telefon: 
0232-230009 

E-mail: greuceanu24@yahoo.com Fax: 0232-230009 
Adresa de internet www12.tuiasi.ro/facultati/sim 
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.tuiasi.ro 

 
Alte informaţii pot fi obţinute la: 

 Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
 Altele: anexa A.I 

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) 
pot fi obţinute la: 

 Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
 Altele: anexa A.II 

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: 
 Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
 Altele: anexa A.III 

 

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 
Data: 08.08.2014 ora limita 1100 pe fax cu mentiunea “In atentia d-lui ing. Adrian Grecu  – Solicitari clarificari la documentatia de 
atribuire ”Aparate si instalatii de masurare - standuri experimentale”: 0232-230009 sau pe adresa de   e-mail: 
greuceanu24@yahoo.com 
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari:  08.08.2014 ora 1400 

NOTA: 
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita in scris clarificari privind documentatia de atribuire. Solicitarile de 

clarificari vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantii operatorilor economici. 
Solicitările de clarificări se vor transmite prin POSTA sau curierat rapid  la adresa: str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 

67, Imobil T, parter, cod 700050, Registratură, persoana de contact: ing. Mihaela Potîngă sau la fax: 0232-230009 cu mentiunea: În 
atenţia d-lui ing. Adrian Grecu – Solicitări clarificari la documentaţia de atribuire ”Aparate si instalatii de masurare - standuri 
experimentale” 

Autoritatea contractanta va posta raspunsurile la clarificari, insotite de intrebarile aferente, pe site-ul 
www12.tuiasi.ro/facultati/sim sectiunea administrativa pagina achizitii publice, in mod clar, complet si fara ambiguitati. 
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I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 
PRINCIPALE) 
 

 Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv 
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 
 Agenţie/birou naţional sau federal 
 Colectivitate teritorială  
 Agenţie/birou regional sau local  
 Organism de drept public  
 Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 
 
 altele: Instituţii de învăţământ superior de stat aflate în 
coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

 Servicii publice generale 
 Apărare 
 Ordine şi siguranţă publică 
 Mediu 
 Afaceri economice şi financiare 
 Sănătate 
 Construcţii şi amenajări teritoriale 
 Protecţie socială 
 Recreere, cultură şi religie 
 Educaţie 
 Altele (precizaţi): ————— 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                da    nu  

 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumire contract:  ”Aparate si instalatii de masurare - standuri experimentale” 
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 
a) Lucrări                                  B) Produse                                     c) Servicii                                    
Executare                                   
Proiectare şi executare               
Executarea, prin orice                
mijloace, a unei lucrări, 
conform cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă 

Cumpărare                                      
Leasing                                           
Închiriere                                        
Închiriere cu opţiune de                  
cumpărare 
O combinaţie între acestea             

Categoria serviciilor:              
 
 
 
 
 

Locul principal de executare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare: 
Universitatea Tehnică “Gheorghe 
Asachi” din Iaşi, Str. Prof.dr.docent 
Dimitrie Mangeron nr. 67 
Cod NUTS: RO213 – Iaşi 
 

Locul principal de prestare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 
 

II.1.3) Procedura implică 
Un contract de achiziţii publice                                                              
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                    
Încheierea unui acord-cadru                                                                     
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) – nu este cazul 
Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici          □ 
Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de 
participanţi la acordul-cadru preconizat 

Acord-cadru cu un singur operator economic             □ 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului 
cadru                                             da □ nu □ 
Dacă DA, 
__________________________________________________________________________ 

(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de 
desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui 
acord-cadru) 
Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□ 
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: 
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......................... 
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre): 
Valoarea estimată fără TVA: _________________                                                                 Monedă: ________ sau intervalul: între 
_____________ şi _______________                                                      Monedă: ________ 
Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________ 
 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 
Contractul de ”Aparate si instalatii de masurare - standuri experimentale” se va executa in conformitate cu prevederile legislative 
nationale si respective europene referitoare la fondurile structural, in special la Fondul Social European, in conformitate cu 
prevederile contractului de finantare si instructiunilor emise de AMPOSDRU: 
- Cerinte privind verificarea cheltuielilor de catre un auditor financiar independent si Manualul Beneficiarului publicate pe 
http:/www.fseromania.ro 
- Instructiunea 26/2010 a AMPOSDRU, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin 
POSDRU 2007-2013 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 
 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 
Obiect principal 38540000-2 □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
Obiect(e) suplimentar(e) □□□□□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice                da     nu  
II.1.8) Împărţire în loturi                                                                                                               da     nu  
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): 
un singur lot                                   unul sau mai multe loturi               toate loturile               
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                         da     nu  

 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
 
 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul  
Total produse ”Aparate si instalatii de masurare - standuri experimentale” - 10 bucati 
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre):   80645,16                                    Monedă: RON 
 

sau intervalul: între _______________ şi _______________                                               Monedă: __________ 
 

II.2.2) Opţiuni (după caz)                                                                                                                        da     nu  
Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ____________________________________________________________ 
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 
Numărul de prelungiri  posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ 
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor 
ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)  

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata în luni: 6 luni sau în zile: □□□□ de la data semnarii contractului de ambele parti  

 
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 
 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                    da     nu  

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă) 
 

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI 
TEHNICE 
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 
 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 
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III.1.1.a) Garanție de participare                                                                                                       da      nu  
 

III.1.1.b) Garanție de bună execuție                                                                                                   da   nu    
 

Garanţia de buna executie se constituie în sumă fixă, într-un cuantum de 5 % din valoarea contractului de achizitie de 
produse. 

Forme de constituire a garanţiei de bună execuție care vor fi acceptate:  
- virament  în contul bancar:  
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
CF: 4701606 
Cont: RO93 TREZ 4065 005X XX00 0422 - Trezoreria Municipiului Iaşi. 
sau 
- depunerea de numerar la casieria Universitaţii Tehnice “Gheorghe Asachi”, str. prof. dr. doc.  Dimitrie Mangeron nr.67. 

imobil T, parter 
sau 
- un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă 

în original (art. 86 din HG 925/2006). 
Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate, de regulă, de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate, de 

preferinţă cu corespondent în România. 
În conformitate cu prevederile Legii 346 din 14 iulie 2004 cu modificările şi completările ulterioare, garanţia de bună 

execuție poate fi achitată cu reducere de 50% în cazul în care ofertantul se încadrează in categoria IMM-urilor. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract/acord 
cadru. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia 
contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 
Sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit: 

1. Fonduri proiect POSDRU /157/1.3/S/ 132731    
2. Venituri proprii   

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)                                da    nu  

Dacă da, descrierea acestor condiţii _________________________________________________________________________________________________________________________ 

III.1.5. Legislația aplicabilă 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii; 
- alte acte normative (vezi www.anrmap.ro) 

 
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 
 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al 
profesiei 
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 
cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1 
- Declaraţie pe propria răspundere privind 

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii 
a) prezentarea documentului menţionat, completat în conformitate cu 
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neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare  
 

Formularul 2 din secţiunea Formulare; 

Cerinta nr. 2 
- Declarație, pe propria răspundere, privind 
neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare  

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii 
a) prezentarea  documentului menţionat, completat în conformitate cu 
Formularul 3 din secţiunea Formulare; 

Notă: În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu este eligibil sau se află într-una din situaţiile prevăzute 
la art. 180 şi/sau art. 181 din OUG  nr. 34/2006, sau are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. 
Cerinta nr. 3 
- Certificat de participare la licitaţie cu ofertă 
independentă conform Ordinului preşedintelui 
A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a 
certificatului de participare la licitaţii cu ofertă 
independentă  

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii 
a) prezentarea  documentului menţionat, completat în conformitate cu 
Formularul 4 din secţiunea Formulare și cu Ordinul preşedintelui 
A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010; 
 

Cerinta nr. 4 
- Declaraţie, pe propria răspundere, privind 
neîncadrarea în prevederile art. 69 din O.U.G. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare  

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii 
a) prezentarea  documentului menţionat, completat în conformitate cu 
Formularul 5 din secţiunea Formulare; 
Nota: Pentru completarea corectă a acestei declaraţii menţionăm 
persoanele cu funcţie de decizie din cadrul Universităţii Tehnice 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi: Rector: Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma, 
Director gen.ad-tiv. Dr.ec.jr. Petru Condrea, Director financiar-
contabil Ec. Silvia Cerne, Manager proiect POSDRU /157/1.3/S/ 
132731 – Conf. univ. dr. fiz. Petru NICA 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 
cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului sau Certificat de inregistrare 

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii 
a) prezentarea  documentului menţionat, în original sau copie 
“conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal; 
b) conţinutul documentului menţionat să dovedească că domeniul de 
activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.  
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III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 
cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1 
- Declarație - Fişă de informaţii generale cu cifra de 
afaceri globală pe ultimii 3(trei) ani.  
 

Modalitatea de indeplinire 
a) prezentarea  documentului menţionat, completat în conformitate cu 
Formularul 6 din secţiunea Formulare; 
b) conţinutul documentului  să dovedească că ofertantul a realizat 
activitate economică; În cazul în care ofertantul este înfiinţat de mai 
puţin de trei ani, se calculează cifra medie de afaceri pe numărul de 
ani în care a desfăşurat activitate (inclusiv anul înfiinţării). 
c) se va preciza contul IBAN deschis de firma ofertantă la Trezorerie 
şi adresa de corespondenţă în situaţia în care nu coincide cu adresa 
sediului social. 

III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau profesională 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 

cerinţelor menţionate: 
Cerinta nr. 1 
- Document/contract sau recomandare din partea 
unor beneficiari ai acestui tip de servicii  

Modalitatea de indeplinire 
a) prezentarea cel puțin a unui document/contract sau a unei 
recomandări din partea unui beneficiar a acestui tip de servicii 
b) conţinutul documentelor să dovedească că auditorul a efectuat 
auditare pentru minim 1 proiect similar 

III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii – nu este cazul 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                                                  da    nu  
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                       
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate                          

 
 
III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii                                       da    nu  
Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: 
_________________________________________________________________________________________ 
 

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările                                            da    nu  
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor respective 

 
 
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 
IV.1) TIPUL PROCEDURII:  
Achizitie directa 
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 
 

IV.2. Criterii de atribuire  
Cel mai mic preţ                                                                                                                                    
- In cazul in care exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita 
reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. 
Sau 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte                                                       
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□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare 
a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) 
□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul 
descriptive 

Criterii Pondere 
1.  
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 
2.  
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 
3.  
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 
............................................... 

 
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) 
 

8638/04.06.2014 
 

IV.3.2) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □           □     □     □     □ 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc, iar 
autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective decât în cazurile prevăzute de lege. 

Oferta şi documentele care o însoţesc, trebuie să fie în limba română. Documentaţia tehnică şi documentele emise de 
instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi vor fi prezentate în limba în care acestea au fost emise, 
cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba română. 
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IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta  
durata în luni: □□□ sau în zile: 30 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor) 
Oferta  valabilă pe o perioada mai scurtă decât cea precizată mai sus va fi respinsă fiind considerata inacceptabila. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a 
garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. În orice situaţie autoritatea contractantă nu are dreptul de a 
solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 60 de zile.  

 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexat 

prezentei proceduri. 
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. 
Propunerea tehnică constă în întocmirea ofertei tehnice în care se va preciza clar termenul de executie. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, tarif, 

dacă este cazul, la condiţii de cost ale creditului, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de 
achiziţie publică. 

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in Formularul 7 care reprezinta elementul principal al propunerii 
financiare.  

Se precizează că ofertanţii vor completa şi depune în ofertă, formularul centralizator de preturi care cuprinde elemente de 
natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei, conform modelului ce se găseşte în Formularul 8. 

Pretul va fi ferm pe toata durata contractului. 
Pretul va include toate cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor. 
În cazul în care „preţul exclusiv TVA, inclus în propunerea financiară, depăşeşte valoarea estimată comunicată prin 

anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică respectiv” (conform art.36, alin. (1), lit. e), H.G. 925/2006 actualizată prin H.G .834/2009), oferta este considerată 
inacceptabilă. 

Pentru persoanele juridice/fizice din U.E.-regim intracomunitar, contractul se va incheia pe codul de inregistrare fiscala in 
scopuri de T.V.A.:RO 13805460, prevazandu-se in contract ca furnizorul va emite factura cu preturile exprimate fara T.V.A., 
autoritatea contractanta avand obligatia sa achite furnizorului doar contravaloarea fara T.V.A., iar T.V.A. aferent urmand a fi 
achitat catre bugetul de stat al Romaniei. 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Oferta se compune din: 
A. Documentele care însoţesc oferta; 
B. Propunerea tehnică; 
C. Propunerea financiară. 
A.  Documentele care trebuie să însoţească oferta sunt: 
1.Scrisoarea de înaintare- declaraţie privind calitatea de participant la procedură (Formularul 1 - Secţiunea 

Formulare); 
2. Împuternicirea: a) pentru semnatarul ofertei (dacă este cazul); 
                                b) pentru reprezentantul prezent la şedinţa de deschidere (dacă este cazul); 
3.Opis documente; 
4.Documentele de calificare:  

4.1.1. declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din ordonanţă (Formularul 2 - Secţiunea Formulare); 
4.1.2. declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă (Formularul  3 - Secţiunea Formulare); 
4.1.3. certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (Formularul 4 - Secţiunea Formulare) 
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    4.1.4. declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 69 din ordonanță (Formularul 5 - Secţiunea Formulare) 
4.1.5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau Certificat de inregistrare; 
4.2. Fişa informatii generale (Formularul 6 - Secţiunea Formulare); 
4.3. Document/contract sau recomandare din partea unor beneficiari ai acestui tip de servicii 

B. Propunerea tehnică se comupune din următoarele documente: 
1. Oferta tehnică  

C. Propunerea financiară se compune din următoarele documente: 
1. Formularul de ofertă (Formularul 7 - Secţiunea Formulare); 
2. Centralizatorul propunerii financiare (Formularul 8 - Secţiunea Formulare); 

 

Atenţie! Nu se folosesc nume si semnături prescurtate.  
Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba 

romană. Toate documentele vor avea, pe lângă semnatură, menţionat în clar numele întreg. 
 

Adresa autorităţii contractante: 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67,  Imobil T, parter, 

sau se transmite prin poştă la adresa: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi / Registratura (Facultatea de Stiinta si 
Ingineria Materialelor) / Str. Prof.dr.docent D.Mangeron nr.67, imobil T, parter / Of.Poştal nr.10, Căsuţa Poştală nr.2000/ Cod 
poştal 700050 – IAŞI  

 

Serviciul care înregistrează: 
Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, 

Imobil T, parter, camera A-02 – ing. Mihaela Potîngă 
Denumirea compartimentului: 
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor - Univesitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 
       
Modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor cu  documentele.  
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar ale ofertei, în original. 
Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă şi va fi numerotat, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină de 

reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea 
contractului/acordului cadru de achizitie publica. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens 
documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.  

Orice ştersatură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana/persoanele 
autorizată/autorizate să semneze documentele. 

În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de 
instituţii/organisme oficiale, ofertantul va prezenta, în limita a max.72 ore, originalul pentru a demonstra conformitatea copiilor. 

Ofertantul care a depus anumite documente in original poate solicita înapoierea acestora prin trimiterea unui delegat pentru 
ridicarea documentelor, pe bază de adresă de solicitare şi semnătură de primire. Autoritatea contractantă îşi va păstra copii după 
documentele respective vizate „conform cu originalul” de persoana responsabilă cu procedura de achiziţie.  

Se precizează că în interiorul plicului exterior este necesară prezentarea a trei plicuri separate, care conţin următoarele 
documente: 

- un plic pentru documentele care însoţesc oferta; 
- un plic cu propunerea tehnică; 
- un plic cu propunerea financiară. 
 

Plicul  exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia:  
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” din IAŞI 
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor 
ACHIZIŢIE  ”APARATE SI INSTALATII DE MASURARE - STANDURI EXPERIMENTALE” 

       “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 13.08.2014 ORA 1030”. 
 

Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o 
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
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Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contactante decât cea stabilită în anunţul de participare sau care 
este primită de autoritatea contractantă după expirarea datei limită de primire a ofertei se returnează nedeschisă.  

Ofertele vor fi depuse până la data 13.08.2014 ora 1000 la Registratura Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 
cu sediul în Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron, nr.67, Imobil T, parter, camera A-02 – ing. Mihaela Potîngă 

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât plicul cu oferta să fie primit şi înregistrat de autoritatea contractantă la adresa 
şi până la data şi ora de primire, stabilite în invitatia de participare.  

Oferta poate fi depusă direct sau transmisă prin poştă. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă 
riscurile transmiterii, inclusiv forţa majoră. 

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contactante decât cea stabilită în anuntul de participare, sau care 
este primită de autoritatea contractantă după expirarea datei limită de primire a ofertei se returnează nedeschisă. 

 
Data, ora si locul deschiderii ofertelor 
Ora 1030, data 13.08.2014, Departamentul de fizica, imobil corp T (Rectorat), etaj 3, laborator 3(324) cu sediul în Str. 

Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67. 
 
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere 

Participanţii la şedinţa de deschidere, care nu sunt salariaţi ai  Universităţii Tehnice “ Gheorghe Asachi” din Iaşi, trebuie să 
prezinte un document de identitate şi împuternicire scrisă prin care aceştia sunt autorizaţi să reprezinte ofertantul la şedinţa de 
deschidere, cu excepţia cazurilor în care participanţii apar nominalizaţi în certificatul constatator emis. Alte persoane nu au acces la 
şedinţa de deschidere. 

 
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                        da   nu  

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare                 da      nu  

Proiect „ Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor 
educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice” 
 

Numărul de identificare: POSDRU /157/1.3/S/ 132731 
VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită 
ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor. 
În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 

câştigătoare, aceasta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 
Modelul contractului este prezentat in sectiunea Model Contract. 
Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificaţiilor tehnice din contract 

sunt inferioare sau nu corespund specificaţiilor tehnice din propunerea tehnică, prelevează prevederile din propunerea tehnică, 

iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 

prelevează prevederile caietului de sarcini.  
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ANEXA A 

ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT 
I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

Denumire oficială: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Adresă: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67 

Localitate: Iasi Cod poştal: 

700050 

Ţară: România 

Punct(e) de contact: Registratura 

În atenţia: ing. Adrian Grecu 

Telefon: 0232-230009 

0746839016 

E-mail: greuceanu24@yahoo.com Fax: 0232-230009 

Adresă Internet (URL):  

 
II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE 
SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND 
UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC) 

Denumire oficială: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Adresă: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67 

Localitate: Iasi Cod poştal: 

700050 

Ţară: România 

Punct(e) de contact: Registratura  

În atenţia: ing. Adrian Grecu 

Telefon: 0232-230009 

0746839016 

E-mail: greuceanu24@yahoo.com Fax:  0232-230009 

Adresă Internet (URL): www12.tuiasi.ro/facultati/sim 

 
III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE 
OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE 

Denumire oficială: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi - Registratura 

Adresă: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67 Imobil T, parter, O.P. 10 - C.P. 2000 

Localitate: Iaşi Cod poştal: 
700050 

Ţara: 
România 

Punct(e) de contact: Registratura 

În atenţia: ing. Mihaela Potîngă 

Telefon: 

0232278683 int 2548 

E-mail: Fax: 

Adresă Internet (URL): 
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CAIET DE SARCINI 
 
 

In cadrul  proiectului: „Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru 

folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice” având codul: POSDRU/157/1.3/S/132731  

Derulat prin:  FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 
Axa prioritară 1 - Educaţie şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere 

Domeniul major de intervenţie 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi  
 
 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 
Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.  
 
 

SCURTA DESCRIERE  
Produsele solicitate in caietul de sarcini sunt destinate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor specifice in cadrul 

proiectului “Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor 
educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice” (contract finantare POSDRU /157/1.3/S/ 132731)  
 

Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA. 
 
Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţia, transportul, montarea şi garanţia unui număr de 10 standuri, destinate dotării 

unui laborator didactic, cu denumirile trecute mai jos. 

1. Studiul proprietăţilor elastice (cu sistem de achiziţie de date şi prelucrarea datelor pe PC)  

2. Studiul efectului Doppler (cu sistem de achiziţie de date şi prelucrarea datelor pe PC)  

3. Studiul oscilaţiilor (cu sistem de achiziţie de date şi prelucrarea datelor pe PC)  

4. Legea lui Ohm (cu sistem de achiziţie de date şi prelucrarea datelor pe PC)  

5. Studiul unor sisteme simple cu comportament haotic (cu sistem de achiziţie de date şi prelucrarea datelor pe PC)  

6. Ecuaţia de stare pentru gazul ideal (cu sistem de achiziţie de date şi prelucrarea datelor pe PC)  

7. Efectul Hall (cu sistem de achiziţie de date şi prelucrarea datelor pe PC)  

8. Studiul proprietăţilor substanţelor feromagnetice (cu sistem de achiziţie de date şi prelucrarea datelor pe PC)  

9. Studiul proprietăţii luminii Laser  

10. Determinarea căldurilor specifice (cu sistem de achiziţie de date şi prelucrarea datelor pe PC)  
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1. Domeniul de utilizare:  

Standurile sunt folosite pentru dotarea unui laborator didactic de Fizică 

Standurile trebuie să aibă capacitatea de a permite studiul fenomenelor fizice cu achiziţionarea automată a datelor şi prelucrarea 

acestora pe calculator 

 

2. Caracteristici tehnice minime pentru eligibilitatea ofertei: 

 

2.1. Standul nr.1. Studiul proprietăţilor elastice, trebuie să conţină următoarele componente şi parametrii:  

Cobra 4 senzorul de Forta 4N 

Suport de baza 

Scala cu diviziuni l = 750 mm 

Bara cu sectiune patrata L =1m  

Clema unghi 90° 

Banda cauciuc l =10m cu sectiune patrata  

Suport greutati crestate  

Cursor pentru scala (2 piese)  

Arc elicoidal 30 N/m  

Arc elicoidal 3 N/m  

Bara rotunda de otel 100mm 

Arc elicoidal 20 N/m 

 

2.2. Standul nr.2. Studiul efectului Doppler, trebuie să conţină următoarele componente şi parametrii:  

Cobra3 unitatea de baza USB 

Unitate ultrasunte 

Motor mobil 

Transmitator de ultrasunete 

Receptor de ultrasunete 

Poarta foto ,compacta  

Cale de rulare l=900mm 

Sursa alimentare 5VDC/2,4 A  

Software Cobra 3 Timer/Counter  

Sursa de alimentare 12V/2A  

Tambur de baza 

Stand tub 

Suport de atasare 

Cablu ecranat BNC, L 750mm 

Adaptor BNC  

Tija otel inoxdabil 600mm  
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Clema cu unghi drept  

Diafragma, l=100mm 

Suport dinamometru  

Cablu de conexiune, 32 A 1000 mm, rosu 

Cablu de conexiune, 32 A 1000 mm, galben 

Cablu de conexiune, 32 A 1000 mm, albastru 

Cablu de conexiune,  100 mm, galben 

Izolator pentru pini 

Baterii 1,5V Tip C 

 

2.3. Standul nr.3. Studiul oscilaţiilor, trebuie să conţină următoarele componente şi parametrii:  

Trepied baza -PASS-  

Bara cu sectiune patrata l =1m  

Clema unghi drept  -PASS-  

Suport greutati crestate  

Arc elicoidal 3 N/m  

Greutati crestate 10g negre  

Greutati crestate 50g  

Arc elicoidal 20 N/m 

 

2.4. Standul nr.4. Legea lui Ohm, trebuie să conţină următoarele componente şi parametrii:  

Generator de functii digital USB 

Senzor Cobra 4 Unitatea de energie:curent, tensiune,putere, lucru 

Cobra 4 Wireless - Link 

Cobra 4 Wireless Manager 

Cutie de conectare  

Resistor 220 Ohm, 1W, G1 

Resistor 330 Ohm, 1W, G1 

Suport lampa E10, carcasa G 1  

Resistor  100Ohm, 1W, G1 

Bec12V/0,1A E10,10buc.  

Cablu de conexiune, 32 A 500 mm, rosu 

Cablu de conexiune, 32 A 500 mm, albastru 

 

2.5. Standul nr.5. Studiul unor sisteme simple cu comportament haotic, trebuie să conţină următoarele componente şi parametrii:  

Solenoid 1200 spire 



 
Investeşte  în oameni ! 
Proiect  cofinanţat din Fondul  Social European  prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 1 - “Educaţia şi form area profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaşt ere” 
Dom eniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor um ane din educaţie şi form are profesională” 
Titlul  proiectului: Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea 
tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor  tehnice 
Contract  POSDRU /157/1.3/S/ 132731 
Cod SMIS 53087 
Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 
 

Soft Cobra 3 Anliza Fourier 

Sursa de alimentare 12V/2A 

Cutie de conectare 

Dioda 1N 5404 

Cablu ecranat , BNC l 750mm 

Cablu de date 9 pini 

Adaptor BNC 

Adaptor BNC 4mm 

Conector tip T BNC 

Clema de fixare 

Conector 

Cablu de conexiune, 32 A 500 mm, albastru 

Cablu de conexiune, 32 A 500 mm, rosu 

Cablu de conexiune, 32 A 250 mm, rosu 

Cablu de conexiune, 32 A 100 mm, albastru 

 

2.6. Standul nr.6. Ecuaţia de stare pentru gazul ideal, trebuie să conţină următoarele componente şi parametrii:  

Setul complet legea gazelor cu Cobra 4  

Cobra 4 remote - link  

Regulator de tensiune 

 

2.7. Standul nr.7. Efectul Hall, trebuie să conţină următoarele componente şi parametrii:  

Cobra3 unitatea de abaza USB 

Modul Hall digital 

Card cu cristal de p-Ge cu conexiune integrat 

Sursa de alimentare 0-12V DC/6V, 12V AC, 230V 

Modul de masurare Tesla 

Proba Hall tengentiala cu protectie 

Solenoid 600 spire 

Miez de fier in forma U laminat 

Trepied baza -PASS-  

Software Cobra 3 efectul Hall 

Piese cu pin, plane 30x30x48mm, 2 

Alimentator 12V/2A 

Clema unghi drept  

Suport bara patrata l=250mm 

Cablu de date 9 pini 

Cablu de conectare, 32A,negru,l=75mm  
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Cablu de conectare, 32A,rosu,l=75mm  

Cablu de conectare, 32A,albastru,l=75mm 

 

2.8. Standul nr.8. Studiul proprietăţilor substanţelor feromagnetice, trebuie să conţină următoarele componente şi parametrii:  

Sursa de alimentare universala cu display 

Cobra 4 senzorul Tesla 

Cobra 4 senzor unitatea de electricitate 

Proba Hall tengentiala cu protectie 

Miez de fier in forma U solid 

Solenoid 600 spire 

Miez de fier in forma U laminat 

Comutator 

Miez de fier solid 

Miez de fier laminat 

Tambur de baza 

Clema unghi 90° 

Suport bara patrata l=250mm 

Cablu de conexiune, 32 A 500 mm, rosu 

Cablu de conexiune, 32 A 500 mm, albastru 

Cablu de conexiune, 32 A 250 mm, rosu 

Cablu de conexiune, 32 A 250 mm, albastru 

 

2.9. Standul nr.9. Studiul proprietăţii luminii Laser, trebuie să conţină următoarele componente şi parametrii:  

Laser, He-Ne, 1.0mW, 230V AC 

Fotoelement pentru baza plata 

Profil pentru bancul optic l = 60cm 

Filtru polarizat in suport 

Multimetru cu termocuple de NiCr-Ni 

Baza ajustabila pentru bancul optic 

Dispozitiv glisant pe bancul optic h=30mm 

 

2.10. Standul nr.10. Determinarea căldurilor specifice, trebuie să conţină următoarele componente şi parametrii:  

Software measure  Cobra 4 

Cobra4 Wireless-Link 

Cobra 4 unitatea senzor 2x temperatura NiCr-Ni 

Balanta 500g/ 0,1g 

Cobra4 Wireless Manager 



 
Investeşte  în oameni ! 
Proiect  cofinanţat din Fondul  Social European  prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 1 - “Educaţia şi form area profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaşt ere” 
Dom eniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor um ane din educaţie şi form are profesională” 
Titlul  proiectului: Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea 
tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor  tehnice 
Contract  POSDRU /157/1.3/S/ 132731 
Cod SMIS 53087 
Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 
 

Suport de baza 

Vas calorimetru 500ml 

Arzator butan Labogaz tip 206 

Sonda de temperatura, imersie NiCr-Ni 50…400 °C 

Corpuri  de metal  

Ata pescareasca l=100m 

Suport in forma de inel cu clema  

Margele de fierbere, 200g 

Tija otel inoxidabil 600mm  

Clema universala  

Pahar Berzelius 600 ml  

Clema in unghi drept 

Bat agitator 

Pahar plastic 400ml  

Pipeta cu cap de cauciuc  

Sita de ceramica 160x160mm  

Cartus de butan fara valva C206 

 

3. Documente şi documentaţii la livrarea standurilor destinate laboratorului didactic: 

- Limba de redactare a documentelor şi documentaţiilor ce însoţesc standul: Română  

- Fiecare stand trebuie să fie însoţit de următoarele documente şi documentaţii: 

- Certificate sau alte documente care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii 
sau standarde relevante. 

- Manualul de operare al fiecărui stand în limba română, care să cuprindă următoarele detalii: 

- Descrierea generală; 

- Instrucţiuni şi reguli de operare; 

- Service şi mentenanţă; 

- Rezolvarea probemelor apărute în timpul utilizării; 

- Măsuri de siguranţă în exploatare. 

- Certificat de garanţie şi de calitate pentru standuri şi accesoriile acestor. 
 

4. Garanţie:  

4.1 Termen de garanţie pentru fiecare stand: 

- Termen de garanţie – minimum 12 luni de la data punerii în funcţiune. 
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- Perioada de asigurare service post-garanţie – minimum 24 luni după expirarea perioadei de garanţie. 

- Perioada şi condiţiile de asigurare a pieselor de schimb post-garanţie – minimum 24 luni după expirarea perioadei de 

garanţie. 

- Timpul de intervenţie este de maxim 14 zile de la data semnalării evenimentului 

4.2 Condiţii de garanţie: 

- În perioada de garanţie se asigură repararea sau înlocuirea oricărei componente defecte, toate costurile aferente (piese, 

transport, montaj, verificare) fiind suportate de ofertant. 

5. Instruire personal:  

- 2 persoane, la sediul beneficiarului, după punerea în funcţiune a standurilor. 

6. Perioada si conditiile de livrare: 

- Cheltuielile de transport, de instalare şi de punere în funcţiune cu toate accesoriile necesare, precum şi instruirea 

personalului la sediul beneficiarului sunt incluse în preţ. 

- Livrare în maximum 3 luni de la semnarea contractului. 

 

Note:  

1) Aceste caracteristici tehnice şi economice sunt minimale, obligatorii şi eliminatorii. Ofertele trebuie să conţină 

documentarea privind modul în care este îndeplinită fiecare dintre cerinţele caietului de sarcini. Ofertele care nu 

îndeplinesc aceste cerinţe sunt declarate neconforme (Art. 36 (2) a) din HG 925/2006). 

2) Valoarea maximă alocată prin proiectul „Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice” 

POSDRU/157/1.3/S/132731 achiziţionării celor 10 standuri este de 80.645,16 lei fara TVA. Beneficiarul îşi rezervă 

dreptul să nu achiziţioneze standurile destinate dotării laboratorului didactic în cazul în care valoarea ofertelor prezentate 

depăşeşte fondurile alocate prin proiectul „Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice” 

POSDRU/157/1.3/S/132731  acestui tip de achiziţie. 
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FORMULARE 
 
 

Aceasta sectiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a 
documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor 
ofertelor depuse. 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de 
persoanele autorizate. 
 
 
FORMULARUL 1------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 Operator economic                      Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
...........……………......                              nr. ........../.......... 
(denumirea/numele) 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 

Către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași, 700050 

 
1. Subsemnatul……………., reprezentant împuternicit al ........................................... (denumirea operatorului economic), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, in urma anunţului de participare apărut în 
………………., având nr. ……..... din ..............……… (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
……………………………….…...…......... (denumirea contractului/acordului cadru de achiziţie publică), având ca obiect 
........................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), pentru care sedinta de deschidere a ofertelor are loc 
la data de ..............(zi/lună/an), organizată de .......................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă: 
 în nume propriu; 
 ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................; 
 ca subcontractant al ....................... (denumirea/numele ofertantului); 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare) si vă transmitem alăturat următoarele: 
    a. Documentul ........................ (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma 
stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 
    b. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... copii: 
     oferta compusă din ; 

i) documentele care însoţesc oferta. 
ii) Propunerea tehnică. 
iii) Propunerea financiară; 

Introduse separat în plicuri interioare. 
 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

2. 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.) 

3. 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. 

4. 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 datelor din prezenta declaraţie. 
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5. Subsemantul declar că sunt de acord cu prevederile menţionate în modelul de contract de furnizare,  prezentat  în 
secţiunea IV. 

6. 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 ...............       Cu stimă, 
              Operator economic, 
 
 
 
FORMULARUL 2------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Operator economic 
 _________________ 
 (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.180 DIN ORDONANŢA 

 
     
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________________,  

                                                                                            (denumirea/numele şi sediul/adresa /ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 
mă aflu în situaţia prevăzuta la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 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. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă 
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
     
                                                                                    
    Data completării ...................... 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 
FORMULARUL 3------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Operator economic 
 _________________ 
 (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.181 DIN ORDONANŢA 

 
Subsemnatul(a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la 

procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului/acordului cadru 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), declar pe propria răspundere că: 

a) nu am intrat în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul - sindic; 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele 

componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt 
stabilit până la data solicitată .................; 

c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit şi nu există situaţii în care să-mi fi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale 
din motive imputabile mie, fapte care nu au produs şi nu sunt de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestora; 

d) nu am 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; 
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e) nu prezint informatii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 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 această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei 
penale privind falsul în declaraţii. 
 
    Data completarii ......................                                                                                                                       Operator economic, 

_________________ 
(semnatura autorizata) 

 
 
FORMULARUL 4------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Operator economic 
 _________________ 
 (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
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 anunţ de participare 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 semnătură 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 legătură 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 şi întrutotul conforme cu realitatea.  

Ofertant, Data  
........................  

Reprezentant/Reprezentanţi legali  
(semnături) 
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FORMULARUL 5------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Operator economic 
 _________________ 
 (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.69 DIN ORDONANŢA 

 
1. Subsemnatul(a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la 

procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului/acordului cadru de achiziţie publică având ca obiect 
...................................................(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), în temeiul art. 691 din OUG 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, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații și 
a excluderii din procedura de atribuire, următoarele: 

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere ori de supervizare și/sau acționari ori 
asociați, persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, ce dețin funcții de decizie în cadrul 
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași; 

- nu sunt implicat în relații comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. 

2. Subsemnatul(a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), 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. 

3. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar că cele consemnate în prezenta declarație sunt 
adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

 
 

Data completării ...............       Operator economic, 
                                                                                                                            _______________ 

                                                                                                                           (semnatura autorizata) 
 

 
 

 
FORMULARUL 6 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Operator economic 
 _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
INFORMAŢII GENERALE 

 
 

1. Denumirea/numele:      
2. Codul fiscal: 

3.    Adresa sediului central: 
4.   Telefon:    Fax:   E-mail: 
CONT in TREZORERIE : în care se va face plata contractului/acordului cadru 
CONT într-o bancă în care se va face returnarea garanţiilor, dacă este cazul 
5.   Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________(numărul, data şi locul de înmatriculareîinregistrare)          
6.   Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)        
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ____(adrese complete, telefon/fax,certificate de 

înmatriculare/înregistrare) 8.   Principala piaţă a afacerilor: 
 
 
9.  Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

Anul Cifra de afaceri anuală (la 31 decembrie) 
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lei 
1. ………………..  
2…………………  
3…………………  
Media anuală:  

 
 
                                                                                                                                                   Operator economic, 

_______________ 
(semnatura autorizata) 

 
 
FORMULARUL  7 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
              
              OFERTANTUL 

__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași, 700050 

 
 
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, să executam_________________________(denumirea serviciilor), pentru suma de ___________ 
(suma în litere şiîn cifre) lei, reprezentând ______________________________ (suma în litere şi în cifre) euro, plătibilă după 
recepţia serviciilor/în rate lunare sau trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă taxă pe valoarea adaugată în 
valoare de _________________________(suma în litere şi în cifre) lei.              

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam serviciile în graficul de timp 
anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de _____________(durata în litere şi cifre)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. Alături de oferta de bază: 
depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de 
bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 
Data _____/_____/_____ 

 
________________________(semnătura), în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________(denumirea/numele ofertantului). 
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FORMULARUL  8 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
    OFERTANTUL 
..................…………. 
    (denumirea/numele) 

CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE 
 

Către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași, 700050 

 
 
Data întocmirii…………………………………. 
Data până la care oferta este valabilă…………… 
Data pentru care se determină echivalenţa leu(RON)/euro: ......... şi cursul mediu B.N.R. de……..lei (RON)/un euro 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
produselor U.M. Cantitate 

 
Pret total fara TVA Valoarea T.V.A. 

lei (RON) EURO lei (RON) EURO 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 

„Aparate si 
instalatii de 
masurare - standuri 
experimentale” 

buc 10     

 
 
Semnătura şi ştampila ofertantului, 

 ……………………. 
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Contract de achizitii de produse  

 

                                  nr.______________data_______________  
 
 
 
Art. 1. Preambul  
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006 și în conformitate cu prevederile 
H.G. 925/17.07.2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, 
între 
autoritatea contractantă Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, adresa/sediul Str. Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, 
Iaşi, telefon/fax 0232-216853 ce funcţionează în baza Legii nr. 1360/1937 și a Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 – anexa 3 – poz.28, 
cod fiscal: 4701606, Cod IBAN: RO38 TREZ 4065 0470 9X01 3437, deschis la Trezoreria Iaşi, reprezentată prin: Prof.univ.dr.ing. 
Ion Giurma – Rector, Dr.Ec.jur.Petru Condrea – Director General Administrativ, Ec. Mariana Crivoi– Director Economic, în calitate 
de achizitor, 
si  
si  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  ...............................................  adresa sediu 
………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... numar de inmatriculare  
.....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) 
.................................................................................................................................................................reprezentat prin 
............................................................................................................................................(denumirea conducatorului) 
functia................................................................................................................................................................................ 
in calitate de furnizor, pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si 
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care 
furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, 
asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin 
furnizorului prin contract; 
f.  standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea 
tehnică; 
g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, 
prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 
caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de 
nationalitatea furnizorului. 
h. destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
i. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC). 
j. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea 
fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din 
parti; 
k. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
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3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, 
acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 
 
Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina 
.................................................(denumirea produselor si cantitatea),  in  perioada/ perioadele convenite, produsele având specificaţiile 
tehnice detaliate în anexa 2 la prezentul contract.  
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.  
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este de ………. lei, sau dupa caz …….. 
euro, la care se adauga ……… (lei/euro), reprezentând TVA , adică ……….. lei/euro inclusiv TVA, detaliate valoric şi cantitativ în 
anexa 1 la prezentul contract. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, incepand de la data de ……., conform documentaţiei de atribuire 
6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  .... 
( se inscrie data la care inceteaza contractul) 
 
7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de  ...... 
 
8. Caracterul confidenţial al contractului 
    8.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea 
contractului; 
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât 
acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde 
numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 
    8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă: 
    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau 
    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
9. Documentele contractului 
9.1 - Documentele contractului sunt: 
    a) acte adiţionale, dacă există; 
    b) propunerea tehnică şi propunerea financiară cuprinse în oferta înregistrată sub nr. …. şi a adresei cuprinzând corecţii şi precizări 
la propunerile tehnică şi financiară înregistrată sub nr. ….. (dacă este cazul); 
    c) Caietul de sarcini cuprins în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei înregistrată sub nr.….; 
    d) anexe la contract. 
 
10.  Obligatiile principale ale furnizorului 
10.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnică finală, 
completată după ultima rundă de clarificări, detaliate în Anexa 2 la prezentul contract.  
10.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze, în termenul de livrare prevăzut în documentaţia de atribuire şi în ofertă, respectiv până la data 
de .........................., produsele conform graficului de livrare prezentat in propunerea tehnica, anexa la contract. 
10.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate 
etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si 
- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din 
respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 
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11.  Obligatiile principale ale achizitorului 
11.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 
11.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul de …….. zile, convenit şi în documentaţia de 
atribuire (caietul de sarcini), de la data întocmirii/efectuării recepţiei cantitative şi calitative. Nota de intrare – recepţie se întocmeşte 
după emiterea facturii de catre furnizor. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
 11.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans furnizorului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare integrală a 
avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege. 
 
12.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul 
are dreptul de a solicita furnizorului şi/sau de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 
de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere din valoarea neonorata a contractului până la cuantumul maxim de 100% din valoarea 
neonorata a contractului. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contract nici într-o perioadă de ……… zile după data de livrare limită de ……………., achizitorul este îndreptăţit să solicite daune 
interese în cuantum de 100% din valoarea neonorata a contractului. 
12.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, 
din plata neefectuata. 
12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii 
lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 
 12.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor 
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa 
măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
 12.5. - În cazul prevăzut la clauza 12.4. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
12.6 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, 
daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire 
pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita 
pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 
Clauze specifice 
 
13. Garantia de buna executie a contractului 
13.1 - (1) Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de …… din pretul 
contractului,adica.............., pentru perioada …… si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului, respectiv în termen de 
………. zile/ore de la data încheierii contractului. 
13.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce 
furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. Dacă garanţia de bună execuţie a fost constiuită în termenul stabilit 
la pct. 13.1 şi 7.1, prezentul contract constituie şi ordin de începere, nefiind necesară întocmirea vreunui alt document în acest sens. 
13.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu 
isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, 
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.    
13.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie …… in termen de ….. de la indeplinirea obligatiilor asumate. 
13.5 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.  
 
14. Receptie, inspectii si teste 
14.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu 
specificatiile din anexa/anexele la contract. 
14.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale 
(calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.  
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea 
receptiei, testelor si inspectiilor. 
14.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor, 
după cum destinaţiile (locurile de livrare) sunt precizate în anexa 3 la prezentul contract.  
14.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar 
furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:             
        a) de a inlocui produsele refuzate, sau 
        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.   
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14.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca 
produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora 
la destinatia finala. 
14.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in 
contract.  
 
15. Ambalare si marcare 
15.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul 
transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului 
si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. 
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana 
la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit. 
15.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerintele ce vor fi special 
prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare.  
(se precizeaza aceste cerinte, inclusiv cele suplimentare si orice alte instructiuni ulterioare cerute de catre achizitor) 
15.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de 
protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului. 
15.4 -Produsele vor fi livrate la beneficiari, ambalate în cutii etichetate, pe care se va preciza codul configuraţiei din caietul de sarcini 
din care face parte produsul. 
 
16. Standarde 
16.1 - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 
 16.2 - Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări 
autorizate în ţara de origine a produselor. 
 
17. Piese de schimb 
 17.1 - Furnizorul are obligaţia de a furniza piese de schimb fabricate sau livrate de către acesta, după expirarea perioadei de garanţie, 
contra cost, în baza unor contracte viitoare. 
  Furnizorul va asigura, contra cost, service postgaranţie, piese de schimb şi consumabile, necesare tuturor produselor din contract, 
furnizate beneficiarului, pe perioada prevăzută în caietul de sarcini şi în ofertă. 
 17.2 - În perioada de garanţie a produselor furnizorul are obligaţia de a furniza piesele de schimb şi subansamblurile care se 
defectează. 
 17.3 - În eventualitatea în care a încetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are obligaţia: 
    a) de a notifica în avans (cu cel puţin 90 de zile) achizitorului, pentru a permite acestuia să cumpere piesele necesare; şi 
    b) de a pune la dispoziţie achizitorului, fără plată, dacă i se cere, proiectele, desenele şi specificaţiile pieselor de schimb. 
 
18.  Livrarea si documentele care insotesc produsele 
18.1 -  Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand: 
 a) datele din graficul de livrare ( conform Caietului de sarcini Secţiunea III) , si 
 b) termenul comercial stabilit; 
dupa primirea ordinului de incepere.  
18.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de 
asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare. 
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: 
a) facturi fiscale (comerciale) cuprinzănd denumirea produsului, codul configuraţiei din Caietul de sarcini, cantitatea, valoarea.  
  b) certificatul de garanţie pentru fiecare produs, sau un certificat pentru toate produsele din contract, certificatul de calitate, 
declaraţie de conformitate pentru fiecare produs sau pe grupe de produse; 
18.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin 
semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
18.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptia produselor.  
 
19. Asigurari 
19.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute 
la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit.  
 
20. Servicii  
20.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a 
modifica pretul contractului. 
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20.2. -  Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze 
furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract. 
     Instalarea şi montarea se vor face în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în ofertă. 
 
21. Perioada de garantie acordata produselor 
21.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si 
incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca 
toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia 
cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului 
si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare. 
21.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.  
(se precizeaza perioada de garantie acordata produselor) 
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala. 
21.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu 
aceasta garantie. 
21.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada 
convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, 
beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.  
21.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a 
lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le 
poate avea fata de furnizor prin contract. 
21.6 - În timpul perioadei de garanţie, ofertantul va repara, când este necesar, obiectele, în termen de 3 zile de la anunţarea 
defecţiunii, pe cheltuiala sa. Reparaţiile se vor efectua la sediul beneficiarului. În cazul când reparaţia nu poate fi efectuată la sediul 
beneficiarului, ofertantul va înlocui produsul defect, luat spre reparare, cu un produs similar, pentru perioada reparaţiei. Perioada de 
garanţie se prelungeşte cu perioada de reparaţie. 
 
22. Ajustarea pretului contractului 
22.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea 
financiara, anexa la contract. 
22.2 - Preţul contractului  nu se actualizează. 
 
 
23. Amendamente  
23.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act 
aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului. 
 
24. Subcontractanti 
24.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii 
desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
24.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la 
contract. 
24.3 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract. 
24.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea 
subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 
 
25. Intarzieri in indeplinirea contractului 
25.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare. 
25.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are 
obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu 
acordul partilor, prin act aditional. 
25.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de execitie, orice intarziere in indeplinirea 
contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului. 
 
26. Cesiunea  
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26.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris 
al achizitorului. 
26.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.  
 
27. Forta majora 
27.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
27.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in 
care aceasta actioneaza. 
27.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
27.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea 
acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
27.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa 
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-
interese. 
 
28. Solutionarea litigiilor 
28.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau 
disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
28.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o 
divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a 
Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.  
     Litigiile care nu se pot soluţiona pe cale amiabila, vor fi supuse spre decizie instanţelor competente din Iaşi şi acceptate ca atare. 
  
29. Limba care guverneaza contractul 
29.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
30. Comunicari 
30.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
30.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii 
comunicarii. 
 
31. Legea aplicabila contractului 
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in in 3 (trei) exemplare: 1 ex. la furnizor şi 2 ex. la beneficiar.     
 
 

FURNIZOR ACHIZITOR 
………………………….. 

(L.S.) 
Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi 

(L.S.) 
Director, 

………………………….. 
Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Ion Giurma 
(semnătura autorizată) (semnătura) 
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 Director general administrativ, 
Dr.ec.jur. Petru Condrea 

 (semnătura) 
  
 Director economic, 

 Ec. Mariana Crivoi 
 (semnătura) 
  
 Vizat oficiu juridic, 

Jur. Mirela Troia 
(semnătura) 

  
 Viză de certificare a structurii organizaţionale emitente 

(semnătura) 
  
 Responsabil contract 

(semnătura) 
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Oferta se compune din: 
A. Documentele care însoţesc oferta; 
B. Propunerea tehnică; 
C. Propunerea financiară. 
A.  Documentele care trebuie să însoţească oferta sunt: 
1.Scrisoarea de înaintare- declaraţie privind calitatea de participant la procedură (Formularul 1 - Secţiunea 

Formulare); 
2. Împuternicirea: a) pentru semnatarul ofertei (dacă este cazul); 
                                b) pentru reprezentantul prezent la şedinţa de deschidere (dacă este cazul); 
3.Opis documente; 
4.Documentele de calificare:  

4.1.1. declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din ordonanţă (Formularul 2 - Secţiunea Formulare); 
4.1.2. declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă (Formularul  3 - Secţiunea Formulare); 
4.1.3. certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (Formularul 4 - Secţiunea Formulare) 

   4.1.4. declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din ordonanță (Formularul 5 - Secţiunea Formulare) 
    4.1.5. Declaratie pe propria raspundere a Auditorului din care sa reiasa că auditorul nu a fost sanctionat in ultimii 3 
ani de catre Departamentul de Monitorizare si Competenta a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

4.1.6. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului; 
4.1.7. Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania 
4.1.8. Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania vizat cu mentiunea “Activ” 
4.2. Fişa informatii generale (Formularul 6 - Secţiunea Formulare); 
4.3. Document/contract sau recomandare din partea unor beneficiari ai acestui tip de servicii 

B. Propunerea tehnică se comupune din următoarele documente: 
1. Oferta tehnică  

C. Propunerea financiară se compune din următoarele documente: 
1. Formularul de ofertă (Formularul 7 - Secţiunea Formulare); 
2. Centralizatorul propunerii financiare (Formularul 8 - Secţiunea Formulare); 

 

 

 


