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Aprobat, 
Bogdan PASCU 

Administrator special 
 
Nr. 983/29.06.2021 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/ANUNŢ PUBLICITAR 

 

LA PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ 
  având ca obiect 

 
Achiziția de Substanțe insecticide 

 

Compania Municipală Eco Igienizare București vă invită să depuneți ofertă pentru 

achiziția publică de substanțe insecticide. 

 

I.Autoritatea contractantă: 

COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI, Cod fiscal RO 37804055.  

Adresa de corespondență: Aleea Buchetului nr. 10-12, Sector 3, București,  

Punct de contact: Nicolae DINUȚĂ, tel. 0752041913 

E-mail: office@cmeib.ro 

Fax: +0372.894.288 

Adresa internet (URL): www.cmeib.ro. 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE/SOLICITĂRI DE 

CLARIFICĂRI/ADRESA LA CARE SE TRANSMIT OFERTELE: Aleea Buchetului nr. 10-12, 

Sector 3, București. 

 

II. Obiectul achiziţiei: 

Obiectul achiziției este reprezentat de furnizarea de substanțe insecticide în vederea executării 
tratamentelor cuprinse în Programul Unitar de Acţiune pentru Deratizare şi Dezinsecţie pe anul 
2021. 
Cod CPV:  24452000-7 Insecticide 
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Nr. 
crt.  

PRODUS CANTITATE 
MAXIMALĂ 

1 Produs insecticid pentru combaterea țânțarilor adulți și a capușelor 3.450 l 

 

III. Procedura de atribuire 

Tipul procedurii: Negociere Fără Publicare Prealabilă conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. 

a)  din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

IV. Criteriul de atribuire: 

✓ În urma derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare, va fi stabilită oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza 

criteriului de atribuire “prețul cel mai scăzut”, având în vedere urgența achiziției și faptul că 

produsele au specificații ce definesc clar caracteristicile tehnice.  

 

Notă: Compararea prețurilor unitare se va face pentru prețul unitar aferent unui litru soluție 
gata de utilizare. Acest preț unitar va fi calculat de fiecare ofertant și completat în Formularul 
nr. 10 - Centralizator. 

 

Valoarea totală estimată a achiziţiei: 483.000 lei fără TVA. 

✓ Valoarea estimată: 

Nr. 

crt 
Denumire produs 

Cantitate 

maximă 

Valoare estimată Lei 

(fără TVA) 

1 
Produs insecticid pentru combaterea țânțarilor 

adulți și a capușelor 

            

3.450 l  
140 x 3.450 =483.000 

TOTAL (lei fără TVA) 483.000 

 

 

V. Achiziţia se finalizează prin: Încheierea unui contract de furnizare. 

 

VI.Durata contractului:  31.12.2021 
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VII. Organizarea procedurii și condițiile de participare 

Achiziţia se derulează în două etape: 
(1) etapa depunerii de către operatorii economici a ofertei preliminare compusă din: 

documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

(2) etapa de negociere în vederea îmbunătăţirii ofertei preliminare din punct de vedere  al 
preţului ofertat realizată cu toţi operatorii care au depus ofertă preliminară şi depunerea 
ofertei finale şi a evaluării ofertei preliminare şi a celei finale prin aplicarea criteriului de 
atribuire şi a factorilor de evaluare.  

Oferta preliminară trebuie să respecte condiţiile prevăzute în documentația de atribuire și 

trebuie să cuprindă: 

(a) Documentele de calificare 

(b) Propunerea tehnică 

(c) Propunerea financiară 

Ofertanţii vor numerota şi opisa întreaga ofertă. 

Modalitatea de depunere a ofertei: 

(1) Oferta preliminară, în prealabil semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau 

persoana împuternicită în acest sens de reprezentantul legal, se transmite în plic sigilat, la 

adresa București, Aleea Buchetului nr. 10-12, sectorul 3, cu menţiunea “Achiziţie substanțe 

insecticide ”. Pe plic se va mentiona A nu se deschide înainte de 06.07.2021, ora 12.00. 

Calendarul estimat al achiziției: 

(1) Data limită de depunere a ofertelor preliminare: 06.07.2021, ora 11,30. 

(2) Data de deschidere a ofertelor: 06.07.2021, ora 12.00. 

(3)  Şedinţa de negociere:  doar cu ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile în 

cadrul primei etape de depunere a ofertelor preliminare de către comisia de evaluare.  

 

Alte informații: 

(a) Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 60 de zile. 

(b) Elementele/ condiţiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a contractului sunt: 

 Obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică; 

 Clauzele contractuale. 

 Preţul. 

 

Oferta va cuprinde următoarele documente semnate și ștampilate: 

http://www.cmeib.ro/
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a) Documente de calificare cu menţiunea ’’Documente de calificare”: 

 

a.1 Cerinţe cu privire la situaţia personală a ofertanților: 

Cerinţa nr. 1 

Ofertanții, asociații, subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de 

dispozițiile art. 164, art. 165 alin. (1) şi art. 167 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:  

Ofertantul va completa și semna prin reprezentantul legal sau printr-o persoană împuternicită 

în acest sens de reprezentantul legal: 

(a) Formularul nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din 

Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

(b) Formularul nr. 4 - Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin. 

(1) şi art. 167 alin.(1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

(c) Formular nr. 5 - Declarație privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 

subcontractanţi şi specializarea acestora -dacă este cazul. 

(d) Formular nr. 6. - Acord de asociere -dacă este cazul. 

 

Cerinţa nr. 2 

Ofertanţii, asociații, subcontractanţii nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de dispozițiile 

art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: 

Ofertantul va completa și semna prin reprezentantul legal sau printr-o persoană împuternicită 

în acest sens de reprezentantul legal: 

(a) Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 

din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Persoanele care dețin funcții de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea 

acestei proceduri de atribuire, în sensul art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 21 alin. (3) lit. a) din HG nr. 

395/2016 cu modificările şi completările ulterioare se regăsesc în Formularul nr. 2. 
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Persoane cu funcții de conducere din cadrul companiei: 

PASCU Bogdan– Administrator special, 

SGÎNCĂ Victoria– Director economic, 

DINUȚĂ Nicolae– Șef birou achiziții publice 

BANCIU Alina– membru în comisia de evaluare, 

GAGU Spiru - membru în comisia de evaluare, 

PAVEL Ionuț - membru în comisia de evaluare. 

 

a.2 Capacitatea de exercitare a activității profesionale (forma de înregistrare): 

 

Cerinţa nr. 1 

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 

condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că sunt legal constituiți,  că nu se află în 

niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că au capacitatea de a 

furniza produsele care fac obiectul contractului. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: 

Ofertantul are obligația de a prezenta în cadrul ofertei dovada capacităţii de exercitare a 

activității profesionale (forma de înregistrare și obiectul de activitate), prin prezentarea 

certificatului emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul 

ofertantului sau pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidență, în limba 

în care a fost emis, însoțit de traducerea autorizată în limba română. 

În cazul unei oferte depusă de către o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta 

aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. 

Toate documentele solicitate vor fi depuse în original sau în copie certificată și lizibilă cu 

mențiunea “conform cu originalul“. 

Informațiile din certificatul O.N.R.C. trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor. 

NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de calificare constituie motiv de respingere a ofertelor. 
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b) Propunere tehnică cu menţiunea ’’Propunere tehnică”  

Ofertanții vor întocmi oferta tehnică, în conformitate cu specificațiile Caietului de sarcini, iar 

aceasta va fi semnată și ștampilată de reprezentantul legal al operatorului economic sau dacă 

este cazul, de persoanele împuternicite de către acesta. 

Propunerea tehnică va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe 

întreaga perioadă de valabilitate a ofertei. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta 

detaliat, complet şi cu toate caracteristicile care definesc solicitările din Caietul de 

sarcini. De asemenea, ofertanţii vor anexa la oferta tehnică documente justificative care 

susţin cele asumate prin aceasta.  

Modul de prezentare a propunerii tehnice: 

Ofertantul are obligația de a elabora și prezenta Propunerea Tehnică astfel încât să respecte 

specificațiile minime precizate în documentație.  

Propunerea tehnică va fi întocmită respectând cerinţele din specificaţiile tehnice prin prezentarea 

Formularului de propunere tehnică nr. 13 reprezentând un tabel de conformitate prin care 

ofertanţii vor prezenta îndeplinirea cerinţelor minime obligatorii solicitate prin specificaţiile 

tehnice. Produsele ofertate trebuie să respecte fiecare cerinţă minimală obligatorie precizată în 

specificaţiile tehnice. Nu se acceptă menţiuni precum „ok”, „da”, ofertanţii trebuie să descrie în 

mod concret îndeplinirea cerinţelor minimale stabilite prin specificaţiile tehnice. 

Ofertele care nu satisfac corespunzător specificațiile tehnice minime solicitate în Caietul de 

Sarcini vor fi considerate NECONFORME. 

Toată documentația va fi prezentată în limba română.  Toate documentele emise în altă limbă 

decât limba română, vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română. Orice denumire sau 

marcă specificată în caietul de sarcini este însoțită de sintagma „sau echivalent”. 

De asemenea ofertanții trebuie să completeze şi să depună în cadrul propunerii tehnice: 

(a) Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, 
al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 
–  Formular nr. 7; 

(b) Declarație privind partea/ părțile din propunerea tehnică și financiară care au caracter 

confidențial - Formular nr. 14 (NOTĂ: Dacă se va prezenta această declarație se vor 

depune documente justificative în acest sens, conform prevederilor art. 57 alin. (4) din 

Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare) – după caz. 

NOTĂ : Însuşirea/acceptarea clauzelor se va realiza prin depunerea Formularului  

nr. 1 Scrisoare de înaintare. 

 

c) Propunere financiară cu menţiunea ’’Propunere financiară”  
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Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă - Formularul nr. 8 – Formular de 

Propunere Financiară şi Formularul nr. 10 – Tabel centralizator.  

Prețul unitar în lei fără TVA ofertat  va include toate costurile aferente livrării produselor astfel 

cum este menţionat în specificaţiile tehnice, inclusiv transport sau alte costuri complementare, 

adiacente livrării. 

În vederea comparării unitare a ofertelor, toate preţurile vor fi exprimate în cifre cu două 

zecimale (dacă preţul ofertat este cu zecimale). 

NOTĂ: Preţul va fi exprimat în lei fără TVA, va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada 

de derulare a contractului de furnizare.  

Nerespectarea solicitărilor cu privire la conţinutul propunerii financiare determină declararea 

acesteia ca fiind INACCEPTABILĂ. 

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. 

 

VIII. Garanţia de bună execuţie 

Nu este cazul 

 

IX. Alte informaţii: 

> Data până la care se pot solicita clarificări: 02.07.2021, ora 16.00. 

> Toate solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa: office@cmeib.ro 

> Atașat prezentei se regăsește Caietul de Sarcini, Formularele, Modelul de Contract de 

furnizare. 

Comisia de negociere 

 DINUȚĂ Nicolae –Președinte Comisiei de evaluare cu drept de vot _______________ 

BANCIU Alina – membru _______________ 

GAGU Spiru – membru ________________ 

PAVEL Ionuț – membru _______________ 
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CAIET DE SARCINI 

pentru 

Achiziția de Substanțe insecticide 

 

 

Cod CPV:  24452000-7 Insecticide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introducere 

Caietul de sarcini  face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul 

cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și 

fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de 

performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, 
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terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile 

pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. 

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții 

sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția 

muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe 

parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în 

regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile 

de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz). 

În cadrul acestei proceduri, COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI 

îndeplinește rolul de Autoritatea  contractantă,  respectiv Autoritatea contractantă în cadrul 

Contractului. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca 

fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia 

menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. Oferta care nu respectă 

cerințele minime obligatorii prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi 

respinsă. 

Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit 

procedeu ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau 

la standarde sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produselor 

ce urmează a fi achiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 

economici. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea «sau 

echivalent». 

Specificațiile tehnice au fost întocmite luându-se în considerare următoarele aspecte: 

➢ dispozițiile prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1082/ 731/ 2016 pentru aprobarea modelului de 

documentație de atribuire standard privind achiziția de produse biocide, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Observații: 

1. Propunerea tehnică se va elabora în sensul asumării și detalierii cerințelor din caietul de 

sarcini, respectiv propunerea tehnică prezentată. 

2. Simpla copiere a specificațiilor tehnice NU presupune întocmirea propunerii tehnice. 
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2 Contextul realizării acestei achiziții de produse 

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice, COMPANIA MUNICIPALĂ 

ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI  S.A.,  intenţionează să achiziţioneze, în funcţie de necesităţi, 

produse insecticide necesare dezinsectiei, conform prezentului caiet de sarcini. 

Produsele ce urmeaza a fi achizitionate sunt acele produse ce contin una sau mai multe 

substanțe active, condiționate într-o formă în care sunt furnizate utilizatorului, având scopul să 

distrugă, să împiedice, să facă inofensivă și să prevină acțiunea sau să exercite un alt efect de 

control asupra insectelor zburatoare si taratoare dăunătoare sanatatii publice, prin mijloace 

chimice sau biologice. 

Dezinsectia este operatiunea prin care se urmareste combaterea insectelor vectoare si 
de disconfort, zburatoare si taratoare, din diverse obiective /pe diverse suprafete. Prin 
dezinsectie se urmareste aplicarea de tratamente impotriva insectelor zburatoare adulte /in 
stadiul de larva si taratoare sau acarieni, ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, prin 
aplicarea de insecticide.   

 
La elaborarea propunerii tehnice, operatorul economic va tine cont de ansamblul 

cerintelor solicitate de autoritatea contractanta si, in mod obligatoriu va introduce in propunerea 
sa tehnica urmatoarele:  

 
   - Rezultatele testelor de eficienta, efectuate de preferat la exterior, sau rezultate ale 

testelor de eficacitate efectuate in conditii de laborator, cu recomandare de dilutie a produsului 

insecticid pentru aplicarea tratamentelor la insecte taratoare si zburatore, in speta tantari si capuse 

(acarieni); 

   - Informatii referitoare la dilutia produsului pentru tipurile de aparate utilizate, in functie 

de tipul de aplicare al tratamentului – LV /ULV, si anume: pompa manuala, atomizor, 

termonebulizator, respectiv aparate de mare capacitate autopurtate (ULV); 

   - Informatii referitoare la cantitatea de produs /hectar aplicata in sistem ULV (pentru 

tantari) si cantitatea de produs /m2 aplicata prin aspersare (pentru capuse /acarieni); doza de 

produs concentrat raportata la suprafata trebuie sa fie minima, dar cu efect biocid extins pentru 

organismele vizate.  

   - Pentru tratamentele ULV impotriva tantarilor la exterior trebuie sa fie oferite informatii 

clare referitoare la cantitatea de produs insecticid ce trebuie aplicata la hectar; aceasta nu poate 

depasi 50 mL /hectar; 

   - Pentru tratamentele impotriva capuselor trebuie sa fie oferite informatii referitoare la 

cantitatea de produs insecticid ce trebuie aplicata, raportata la m2; tebuie oferite informatii specifice 

pentru combaterea capuselor (acarienilor), diferentiat de alte insecte; 

   - Perioada de timp necesară pentru consumarea efectului biocid, remanenta produsului, 

intervalul care trebuie respectat între utilizările produsului biocid sau între prima aplicare și, 
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informații privind următoarea aplicare pe materialul tratat  ori primul acces al oamenilor în zonele 

în care s-a folosit produsul biocid; 

   - Informațiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea 

organismelor care nu sunt vizate și pentru evitarea contaminării apei. 

 

3 Descrierea produselor solicitate 

Produsele insecticide pentru combaterea tantarilor si a capuselor, ce urmeaza a fi 

achizitionate, trebuie sa fie avizate /autorizate de Ministerul Sanatatii prin Comisia Nationala 

pentru Produse Biocide, formulate pe baza de piretroizi de sinteza, si conditionate pentru 

aplicare prin pulverizare grosiera, aspersare, sau sistem ULV. 

Produs insecticid pentru combaterea tantarilor adulti si a capuselor; 

Produsul ofertat trebuie să conțină cel puțin cele două substanțe active: cipermetrin, concentratie 
minim 10% și tetrametrin minim 2%; 

 
Produsul ofertat trebuie sa aibă următoarele caracteristici:  
 
a) Sa fie conditionat sub forma de microemulsie concentrata ;  
b) Sa fie usor miscibil cu apa sau alti solventi organici; 
c) Sa poata fi aplicat cu sisteme de pulverizare tip ULV – pulverizare la rece; 
d) Sa poata fi aplicat cu sisteme de pulverizare tip ceata termica; 

  

 

Produsele biocide destinate dezinsecţiei impotriva tantarilor si a capuselor vor avea 

urmatoarele cerinţe minime: 

- Produsul biocid sa se regaseasca in ultima editie (actualizata) a Registrului National al 

Produselor biocide (indicarea pozitiei); 

- Eticheta, cu text în limba română care să cuprindă următoarele informații : 

- Denumirea produsului; 

- Numărul și denumirea lotului de fabricație și data expirării în condiții normale de 

depozitare; 

- Forma de condiționare, cum ar fi:, suspensie concentrata, emulsie concentrata. 

 

Ofertantii vor prezenta: 

- Avizul produsului eliberat de Ministerul Sanatatii prin Comisia Nationala pentru 

Produse Biocide;  

- Certificate de conformitate pentru produsul ofertat; 

- Fisele cu datele tehnice de securitate; 
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- Informatii despre utilizarea produsului; 

- Prospectul şi eticheta cu specificaţiile tehnice elaborate de producător (în original) vor fi 

prezentate şi în limba română, acolo unde este cazul (traducere efectuată de traducător 

autorizat); 

 
 
Ofertantul /ofertanţii are /au obligaţia de a prezenta propunerea tehnică în conformitate 

cu toate specificaţiile tehnice conţinute în Caietul de sarcini şi să prezinte toate documentele 
prevăzute prin acesta. 

Operatorul /Operatorii economic /economici (ofertantul /ofertanţii) va /vor asigura, cu 
operativitate, eficienţă şi în mod sustenabil din punct de vedere financiar, produse de bună 
calitate, conform Documentaţiei de atribuire şi conform nevoilor autorităţii contractante, aşa cum 
acestea sunt menţionate în Anunțul de participare. 
   Operatorul /Operatorii economic /economici (ofertantul /ofertanţii) va /vor trebui să 
îndeplinească toate condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

 

Totodata, in cazul modificarii normativelor in vigoare ce pot avea ca efect modificarea 

concentratiei substantei active, a dozei de aplicare recomandate,  domeniul si aria de utilizare 

a produsului, sau  retragerea de la comercializare a produsului insecticid, furnizorul trebuie sa 

prezinte solutii tehnice care sa conduca la acelasi efect biocid, sau produse insecticide 

alternative la produsul in cauza, respectand aceleasi conditii contractuale. 

 

Garantia  produsului 

Termenul de garanţie al produsului concentrat in ambalajul original este de minim 2 ani, si cel 

putin 12 luni de la livrarea produsului. Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei 

efectuate. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere 

sau reclamaţie ce apare în legătură cu această garanţie. 

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul, fără costuri 

suplimentare. Produsele care,  în timpul perioadei de garanţie,  le înlocuiesc pe cele 

necorespunzătoare, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii 

produsului.  

Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului 

Termenul de livrare este de 15 zile de la comanda fermă a autorităţii contractante. Un produs 

se considera livrat atunci cand este acceptat de Autoritatea contractanta.  
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Condiţie obligatorie la transport: păstrarea integrităţii ambalajelor şi asigurarea temperaturii sub 

valoarea maximă admisă pentru fiecare preparat, specificată în fişa tehnică. 

Produsele vor fi livrate in ambalaj corespunzator, astfel incat pana la receptie,  acestea  sa 

ajunga fara a suferi deprecieri cantitative si calitative, in caz contrar furnizorul va suporta toate 

daunele produse prin deprecierea calitativa a acestora. Produsele livrate vor avea pe fiecare 

recipient eticheta in limba română. 

Transportul produselor la sediul Companiei Municipale Eco Igienizare si toate costurile 

asociate sunt in sarcina furnizorului, cu mijloace de transport care să permită distribuirea 

produsului în condiţiile prevăzute de producator. 

 

3.6 Atribuțiile și responsabilitățile Părților 

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si performantele prezentate 

in propunerea tehnica in concordanta cu prevederile specificatiilor tehnice din caietul de sarcini. 

Furnizorul are obligatia de a livra produsele in termenul stabilit in comanda ferma transmisa 

acestuia. 

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, inclusiv 

nerespectarea specificatiilor tehnice ale produselor biocide (concentratii in substanta activa, 

etc), mentionate in oferta tehnica; 

- 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. 

 

Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si 

eventualele servicii accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. 

Expedierea produselor este obligatia furnizorului si se efectueaza cu mijloacele de 

transport si delegatul acestuia, pana la predarea lor la sediul achizitorului 

Autoritatea contractanta se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 

Achizitorul va efectua plata produselor catre furnizor in termen de pana la 60 de zile de la data 

receptiei, in baza facturii. 
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Plata produselor achizitionate se va face in conturi deschise de operatorii economici la trezorerie 

sau banci comerciale. 

In derularea contractului este permisa cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor in 

ceea ce priveste partea de contract indeplinita de catre acestia. Cesiunea de creanta in favoarea 

subcontractantilor se va realiza in conditiile prevazute de art. 151- 161 din HG nr. 395/2016, cu 

acordul achizitorului. 

6. Receptia produselor 

Recepţia se va efectua la destinaţia finală, respectiv la sediul Companiei Municipale Eco 

Igienizare. Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor din caietul de 

sarcini,  Autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a 

modifica preţul contractului, de a înlocui produsele refuzate. 

Graficul de receptie al produselor va fi stabilit de Biroul Aprovizionare in functie de solicitarile 

departamentului DDD din referatele de necesitate si fondurile disponibile pentru comenzi. 

7. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea contractantă şi Contractant 

(inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă) 

Produsele biocide trebuie  să respecte: 

• Ordinul nr.1071/16413/2017 din 13 septembrie privind modificarea anexei nr.3 la Ordinul 

ministrului sănătății și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice 

nr.1082/731/2016 privind aprobarea modelului de documentație de atribuire standard 

privind achiziția de produse biocide; 

• Ordinul nr. 604/880/78/2017 din 26 mai 2017 pentru modificarea și completarea Ordinul 

ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.10/368/11/2010 privind 

aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe 

teritoriul României;  

• Ordinul nr. 910/1657/99/2016 din 28 iunie 2016 pentru modificarea și completerea 

Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui 

Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța alimentelor 

nr.10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt 

plasate pe teritoriul României; 

• Hotârârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE nr.528/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea 

produselor biocide; 
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8. Managementul /Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul 

Contractului, dacă este cazul 

Contractantul este responsabil de indeplinirea urmatoarelor atributii: 

a) indeplinirea obligatiilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei 

aplicabile si a prevederilor prezentului caiet de sarcini; 

b) colaborarea cu personalul Autoritatii contractante responsabil cu implementarea 

contractului (coordonarea continua a activitatilor, monitorizarea si controlul tuturor 

activitatilor in cadrul contractului, feedback). 

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, 

pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii contractante, solicitari ce deriva din 

natura obiectului contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de 

Autoritatea contractanta, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului contractului si 

a obiectivelor Autoritatii contractante. 

Autoritatea contractanta este responsabila de indeplinirea urmatoarelor atributii: 

a) desemnarea si comunicarea echipei /persoanei responsabile cu interactiunea si suportul 

oferit contractantului; 

b) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului; 

c) achitarea contravalorii produselor furnizate de catre contractant, in baza facturilor emise 

de catre acesta, asa cum este stabilit prin contract; 

d) organizarea receptiei in conformitate cu prevederile caietului de sarcini 

e) documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a produselor furnizate de 

contractant in cadrul contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile 

tehnice in vigoare si la cerintele prezentului caiet de sarcini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cmeib.ro/
mailto:office@cmeib.ro


 

 

 

16 Bucuresti, Sector 3, Aleea Buchetului nr.10-12, J40/9894/2017, CUI RO 37804055,  
Capital social – 10.734.000 lei, tel.: 0371.168.817, fax:0372.894.288, www.cmeib.ro, email – 
office@cmeib.ro, Banca Transilvania, RO08BTRLRONCRT0419437601 

 

 

MODELE FORMULARE 

Fiecare operator economic care participă la procedura de negociere fără publicare prealabilă 

pentru atribuirea contractului are obligația de a prezenta formularele completate în mod 

corespunzător în conformitate cu documentația de atribuire, precum și semnate de persoanele 

autorizate. 

Formularul 1 Scrisoare de înaintare 

Formularul  2 Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 59 si art. 

60 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice 

Formularul  3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, din 

Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

Formularul  4 Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin. 

(1)  si 167 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările şi completările 

ulterioare 

Formularul 5 Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 

subcontractanţi şi specializarea acestora 

Formularul 6 Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a 

contractului de achiziție publică 

Formularul 7 Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din 

domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea 

legislației de securitate si sănătate în muncă 

Formularul 8 Formularul de Propunere Financiară – ofertă preliminară 

Formularul 9 Formularul de Propunere Financiară – ofertă îmbunătățită 

Formularul 10 Tabel centralizator – ofertă inițială 

Formularul 11 Tabel centralizator – ofertă îmbunătățită 

Formularul 12 Împuternicire 

Formularul 13 Formular Propunere Tehnică 

Formularul 14 Declaraţie privind partea/ părțile din propunerea tehnică si financiară 

care au caracter confidential 
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Formularul 1 
 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr.________data___________ora_____ 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către  

Compania Municipală Eco Igienizare București 

Aleea Buchetului nr. 10-12, Sector 3, Localitatea: București,  

Ca urmare a anunțului/ invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă pentru atribuirea contractului având 

ca obiect achiziţia de substanțe insecticide , noi __________________________________ 

(denumirea/ numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

Coletul, conţinând următoarele: 

a) oferta, scanată; 

b) documentele care însoţesc oferta, scanate; 

Ne asumăm, fără obiecţiuni, clauzele contractuale ale modelului de contract astfel 

cum au fost anexate la invitația de participare. 

Totodată, precizăm că vom participa la ședința de negociere a ofertei prin 

reprezentantul legal/ împuternicit      . 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

Data completării ___________     

Cu stimă, 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizată ) 
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Formularul 2 
OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din  Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările și completările ulterioare 

 

  

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 

împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și 

sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 

__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 

susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de negociere fără 

publicarea prealabilă având ca obiect: „Achiziția de substanțe insecticide, Cod CPV:  

24452000-7 Insecticide, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile 

art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu 

persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, 

derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia 

de a fi exclusă din procedură. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la 

organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 

PASCU Bogdan– Administrator special, 

SGÎNCĂ Victoria– Director economic, 

DINUȚĂ Nicolae– Șef birou achiziții publice 

BANCIU Alina– membru în comisia de evaluare, 

GAGU Spiru - membru în comisia de evaluare, 

PAVEL Ionuț - membru în comisia de evaluare. 

2. 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 
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câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile 

art. 61 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.Subsemnatul, _______________________________, declar că informaţiile furnizate sunt 
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 
 
 
Operator economic, 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________,  

(semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta 

pentru şi în numele ____________________________________ 

                     (denumire/nume operator economic) 
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Formularul 3 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE 
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

Subsemnatul ……………………... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 

împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în 

calitate de ofertant la procedura  de negociere fără publicare prealabilă având ca obiect 

„Achiziția de substanțe insecticide, Cod CPV:  24452000-7, organizată de Compania 

Municipală Eco Igienizare sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 164 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile 

publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

  a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile; 

  b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările 

şi completările ulterioare şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-

13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale 

aplicabile; 

  c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-

18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile; 

  d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile; 

  e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere 
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a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, 

prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile; 

  f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale aplicabile; 

  g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

1. Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 
orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, 
competenţa şi resursele de care dispunem. 

2. Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii 
contractante, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea 
noastră. 

3. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

Operator economic, 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________,  

(semnătura şi ştampilă),  

în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________ (denumire/nume operator economic) 

Notă:  

Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 

ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în 

parte, semnată de reprezentantul său legal. 

Formularul nr. 4 
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OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin. (1) şi 167 alin. (1) 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului 

economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de negociere fără publicare 

prealabilă având ca obiect „Achiziția de substanțe insecticide, Cod CPV:  24452000-7, 

la data de ............................., organizată de Compania Municipală Eco Igienizare București pe 

proprie răspundere că: 

 

Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 

general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) 

din Legea nr. 98/2016.  

Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 

respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 
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concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 

contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selecție;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să 

obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o 

influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura 

de atribuire.    

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor 

orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

Operator economic, 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de 

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________ 

                                                       (denumire/nume operator economic) 
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Formularul 5 
OPERATOR ECONOMIC 

 _____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind partea/părţile din contract 

care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora – DACA ESTE 

CAZUL 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................ 

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AUTORITATII 

CONTRACTANTE cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Operator economic, 

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

 (semnătură autorizată) 
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Produsele ce se 

intentioneaza a fi 

subcontractate 

Numele şi detaliile 

Subcontractanţilor 

Valoarea 

subcontractată 

Acord 

subcontractor 

cu specimen 

semnătură 

    

    

    

    

    

Se va anexa prezentei declaraţii, acordul de subcontractare. 

 

 

 

Data completării 

OFERTANT, 

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

Semnătura autorizată _____________________________ 

http://www.cmeib.ro/
mailto:office@cmeib.ro


 

 

 

26 Bucuresti, Sector 3, Aleea Buchetului nr.10-12, J40/9894/2017, CUI RO 37804055,  
Capital social – 10.734.000 lei, tel.: 0371.168.817, fax:0372.894.288, www.cmeib.ro, email – 
office@cmeib.ro, Banca Transilvania, RO08BTRLRONCRT0419437601 

 

 

Formularul 6 
 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire -DACA ESTE CAZUL 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea privind achizițiile publice nr 

98/2016 

1. Părţile acordului : 
_______________________(denumire operator economic, sediu, telefon), reprezentată prin 

_________________  în calitate de ________ 

 

şi 

  ________________________  (denumire operator economic, sediu, telefon) reprezentată prin 

_________________(prenume,nume), în calitate de ________ 

  

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfaşoare în comun următoarele activitaţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de 

.............................................................. pentru atribuirea contractului 

_________________________________ (obiectul contractului)                                          

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnarii ofertei comune ca 

fiind câştigatoare, dar in mod specific, fiecare asociat va executa următoarele activitați: 

1) Asociatul _________________________________ va executa  
_________________________________ 
(denumire operator economic) 

2) Asociatul _________________________________ va executa  
________________________________ 
(denumire operator economic) 

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1)  ___________________________________ 
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2) ___________________________________ 

… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică este: 

1)_______ % S.C. ___________________________ 

2)_______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitaţile comune desfaşurate de 

asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv: 

1)_______ % S.C. ___________________________ 

2)_______ % S.C. ___________________________ 

 

3. Durata asocierii 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 

procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzator cu perioada de îndeplinire a contractului 

(în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigatoare a procedurii de achiziţie).  

 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1 Se împuterniceşte ________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 

constituită prin prezentul acord.  

4.2 Se împuterniceşte ___________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin 

prezentul acord, în cazul desemnaăii asocierii ca fiind câştigatoare a procedurii de achiziţie). 

 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi înceteaza activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a activitaţilor prevăzute la art. 2 din 
acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 
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6. Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă 

la adresa/adresele _______________________, prevăzute la art. _________. 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

 

7. Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor 

fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un numar de ____ exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

Liderul asociației: 

______________________ 

ASOCIAT 1, 

___________________(Denumire operator economic, 

Nume prenume reprezentant / funcția/ semnatura autorizată) 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

(Denumire operator economic, 

Nume prenume reprezentant / funcția/ semnatura autorizată) 

 

 

 

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, parțile putând adăuga şi alte 

clauze. 
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Formularul 7 
OFERTANT 

________________________________________ 

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

DECLARAȚIE  

privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 

relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate si sănătate in 

munca 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… 

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, 

eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant 

împuternicit al Ofertantului ……………………………… (în cazul unei Asocieri, se va completa 

denumirea întregii Asocieri) la procedura de negociere fără publicare prealabilă pentru 

atribuirea contractului  de furnizare substanțe insecticide, Cod CPV:  24452000-7 

Insecticide denumirea contractului de achiziţie publica) declar pe propria raspundere, ca pe 

toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social și 

al relațiilor de muncă. 

 De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toată durata contractului, voi respecta 

legislația de securitate şi sănatate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în 

prestarea serviciilor. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

Data ______________      Reprezentant împuternicit al Ofertantului  

    (denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea;  

                  și denumirea reprezentantului imputernicit) 

      _________________ (semnatura și ștampila)  
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Formularul 8 
OPERATOR ECONOMIC 

________________________________________ 

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ PRELIMINARA 

Către ........................................................................................ 

               (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Domnilor, 

1. Examinând documentația de atribuire, noi, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 

......................................................................................, ne oferim că, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele                       (denumirea/numele ofertantului) 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam produsele 

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

pentru suma de  .......................................................lei, exclusiv TVA, la care se adaugă taxa pe 

valoarea  

                                                             (suma în litere şi în cifre) 

adăugată  (TVA) în valoare de .........................................lei.  

                                                       (suma în litere şi în cifre)       

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....................................... 

zile  

                                                                                                                                                                                             (durata în 

litere şi cifre)  

respectiv până la data de ............................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată  

                                                                             (ziua/luna/anul) 

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
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3. 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 angajament între noi. 

4. Precizăm că: 

⃞  nu depunem oferta alternativă. 

             (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

               5. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

 

                            (semnătura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 

                                                                                  (denumirea/numele operator economic 

OPERATOR ECONOMIC 

_________________ 

  (denumirea/numele) 
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Formularul 9 
OPERATOR ECONOMIC 

________________________________________ 

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ 

Către ........................................................................................ 

               (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Domnilor, 

1. Examinând documentația de atribuire, noi, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 

......................................................................................, ne oferim că, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele                       (denumirea/numele ofertantului) 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam produsele 

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

pentru suma de  .......................................................lei, exclusiv TVA, la care se adaugă taxa pe 

valoarea  

                                                             (suma în litere şi în cifre) 

adăugată  (TVA) în valoare de .........................................lei.  

                                                       (suma în litere şi în cifre)       

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....................................... 

zile  

                                                                                                                                                                                             (durata în 

litere şi cifre)  

respectiv până la data de ............................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată  

                                                                             (ziua/luna/anul) 

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
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3. 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 angajament între noi. 

4. Precizăm că: 

⃞  nu depunem oferta alternativă. 

             (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

. 

               5. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

 

                          (semnătura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 

                                                                                  (denumirea/numele operator economic 

OPERATOR ECONOMIC 

_________________ 

  (denumirea/numele) 
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Formularul 10 - Centralizator 
 

OPERATOR ECONOMIC 

_______________________________ 

                                              Tabel centralizator  

         OFERTĂ PRELIMINARA 
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 c
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Total …. (lei fără TVA) 
   

 

* Cantitate soluție gata de utilizare ofertată, rezultată în urma diluării conform specificațiilor 

din Fișa tehnică ale produsului 

Operator economic, 

................................ (numele reprezentantului legal în clar)(semnătură autorizată) 

 

Data……………………………..  
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Formularul 11 - Centralizator 
 

OPERATOR ECONOMIC 

_______________________________ 

 

 

                                              Tabel centralizator  

            OFERTĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ 
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  Litri 
      

Total … (lei fără TVA) 
   

 

* Cantitate soluție gata de utilizare ofertată, rezultată în urma diluării conform specificațiilor 

din Fișa tehnică ale produsului 

Operator economic, 

................................ (numele reprezentantului legal în clar)(semnătură autorizată) 

 

Data……………………………..  

http://www.cmeib.ro/
mailto:office@cmeib.ro


 

 

 

36 Bucuresti, Sector 3, Aleea Buchetului nr.10-12, J40/9894/2017, CUI RO 37804055,  
Capital social – 10.734.000 lei, tel.: 0371.168.817, fax:0372.894.288, www.cmeib.ro, email – 
office@cmeib.ro, Banca Transilvania, RO08BTRLRONCRT0419437601 

 

 

Formularul 12 
OPERATOR ECONOMIC 

_______________________ (denumire) 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… 

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, 

eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant 

legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul în 

…………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, împuternicesc 

prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) în …………………………………………… 

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, 

eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand funcția de 

……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică:  

…………………..organizată de ___________ (denumire autoritate contractanta) și să semneze, 

urmatoarele documente:  

1. oferta; 

2. documentele de calificare; 

3. răspunsurile la clarificări; 

4. orice altă corespondență cu Autoritatea Contractantă pe parcursul procedurii de atribuire. 

 

 Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice 

decizie a Autorității Contractante referitoare la excluderea din procedură pentru atribuirea 

contractelor de achizitie publică. 

Data                       

 

Denumirea mandantului 

……………                       
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  S.C. _________________________                  

            reprezentată legal prin 

_________________________                     

                                                                                                     

_________________________ 

(numele persoanei împuternicite)                          (Nume, prenume) 

                       având funcția de 

________________________                                                                    

(semnătura  persoanei împuternicite)                                                 (Functie) 

                                                                          

                                                                               

__________________________ 

                                                                                                 (Semnătura autorizată şi 

stampilă) 

 

Notă 1: În cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. 

Toți ofertanții asociați vor desemna același reprezentant imputernicit pentru 

aceasta procedura.  

Notă 2: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 

împuternicite. 
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 Formularul 13 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                 

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

(denumirea/numele)      

    PROPUNERE TEHNICĂ  

Către ...............................................................................................  

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care le vor îndeplini produsele 

ce sunt ofertate la ....................................... din data de ........................... 

                                            (tipul procedurii de achiziţie publică) 

Ofertele tehnice sau orice alte documente ale componentei tehnice din documentațiile de 

participare se vor întocmi și vor avea un conținut explicit, clar și punctual cu privire la parametrii 

tehnici și calitativi solicitați prin documentația de atribuire  

 

Nr. 

crt. 

Cerința minimă conform 

Caiet sarcini 

Modul de  

îndeplinire a 

cerințelor, prin 

referința din 

propunerea 

tehnică unde sunt 

reflectate 

informațiile 

[pagina; 

paragraful din 

ofertă unde se 

regăsesc 

informațiile] 

Observații 

1    
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  Operator economic,                                                                                                                                      

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

.                                                                                                                    

(semnatura autorizata şi ştampila 

societăţii) 

 

Ofertantul are obligația de a elabora și prezenta Propunerea Tehnică astfel încât să respecte 

specificațiile minime precizate în documentație.  

 Se vor asuma cerintele din Propunerea tehnică din documentație, din care să rezulte 

concordanța cu specificațiile tehnice prevăzute. 

➢ Pentru fiecare cerință este obligatorie detalierea modalitatii de indeplinire in coloana 

„Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii 

cerinței minime/specificatia tehnica a produsului care demonstreaza 

îndeplinirea cerintei”. 

➢ Ofertele care nu satisfac corespunzător specificațiile tehnice minime solicitate în Caietul 

de Sarcini vor fi considerate NECONFORME. 
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Formular nr. 14 
    OFERTANT 

________________ 

DECLARAŢIE 

privind partea/ părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter 

Confidențial 

            Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… 

(adresa de domiciliu), în calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, 

precizez ca urmatoarele părți/informații din propunerea tehnică și din propunerea financiară: 

            a. __________________________________ 

            b. __________________________________ 

au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte 

secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere: 

1. obligațiile Autorității contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără 

a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul 

acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea 

autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile 

transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete 

tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor. 

2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu 

prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații 

din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt 

protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.” 

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit 

alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările 

legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în 

măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de 

proprietate intelectuală, potrivit legii." 

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după 

comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să 

permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, 

accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la 
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informațiile din cadrul  documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care 

nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept 

de proprietate intelectuală". 

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele 

dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele 

constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu 

modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind 

confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, 

stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor 

economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. 

Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă." 

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau 

indicate de către ofertanți, în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea 

documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor 

ofertanți." 

            De asemenea, în virtutea art. 123, alin (1)  din HG 395/2016, precizăm ca 

motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea 

tehnică și  din propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Data ______________                                   Reprezentant legal Ofertant unic/ 

Ofertant asociat/  

                                                             (denumirea operatorului economic și a 

reprezentantului legal) 

                                                                                    _________________ 

(semnătura)      

NOTĂ: 

Dacă se va prezenta această declarație se vor depune documente justificative în acest sens, 

conform prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificările și completările 

ulterioare. 
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MODEL 

CONTRACT DE FURNIZARE 

NR………./……………. 

 

1. Părţile contractului  
 În temeiul prevederilor: 

Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA, cu sediul în Bucuresti, Aleea Buchetului 

nr. 10-12, nr. de  înregistrare în Registrul Comertului J40/9894/2017, telefon 0371 168 817, fax 

…………., având CIF ro37804055, cont IBAN RO08 BTRL RONC RT04 1943 7601  deschis la 

Banca Transilvania, reprezentată prin Bogdan PASCU, funcția Adminstrator Special, în 

calitate de Achizitor, 

 
Și  
...[se va completa la data semnării contractului]……………………. cu sediul în 

……………………………….., nr. de  înregistrare în Registrul Comertului, telefon ………., fax …………., 

având CIF…………….., cont IBAN ……………………….. deschis la ……………….., reprezentată prin 

…………………., funcția ........................, în calitate de Furnizor,  

pe de altă parte, 

 

cu respectarea următoarelor clauze: 

 

2. DEFINIŢII 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Achizitor și  furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea denumite în 

prezentul contract; 
b) Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului 

contract, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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c) Caiet de sarcini - documentul cuprinzând în detaliu specificațiile tehnice ale produselor 
care fac obiectul contractului. 

d) Caz fortuit - Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar 
fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

e) Conflict de interese – orice situaţie influenţând capacitatea furnizorui de a exprima o 
opinie obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 
prioritate intereselor achizitorului. 

f) Data semnării - înseamnă data semnării prezentului contract de către ultima dintre 
părțile semnatare. 

g) Data intrării în vigoare – este data semnării prezentului contract de către ultima dintre 
părțile semnatare. 

h) Defecte - sunt orice defecte constatate la recepția cantitativă și calitativă a produselor 
sau ca urmare unui raport de încercare/ expertiză tehnică efectuat(ă) pentru verificarea 
specificaţiilor tehnice ale produselor livrate în corespondenţă cu specificaţiile cuprinse în 
caietul de sarcini/ propunerea tehnică și /sau de legislaţia incidentă.  

i) Forță majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil 
independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care 
nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă 
îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte 
perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate 
sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, 
trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare 
imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea 
măsurilor corespunzătoare de diligență. 

j) În scris - reprezintă orice comunicare în formă scrisă, indiferent de modalitatea de 
transmitere (fax, poștă/ curierat, e-mail), însoțită de confirmare de primire. 

k) Locul livrării - este destinaţia finală, respectiv adresa precizată în documentaţia de 
atribuire  unde Furnizorul trebuie să livreze produsul/produsele. 

l) Ofertă – actul juridic prin care Furnizorul şi-a manifestat voința de a se angaja, din punct 
de vedere juridic, în acest contract și cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică 
precum și alte documente care au fost menționate în documentația de atribuire. 

m) Penalitate – suma de bani plătibilă de către una dintre părțile contractante către cealaltă 
parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contractul, în caz de neîndeplinire a unei 
părți a contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit 
prin documentele contractului. 

n) Prejudiciu – paguba produsă autoriății contractante de către Furnizor prin 
neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în 
sarcina sa prin contractul.  

o) Propunerea financiară - document al ofertei care cuprinde informaţiile referitoare la 
preţuri, tarife şi alte condiţii financiare şi comerciale necesare îndeplinirii condiţiilor 
specificate în documentaţia de atribuire.  
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p) Propunerea tehnică - document al ofertei elaborat pe baza cerințelor tehnice din 
caietul de sarcini.  

q) Standard - specificație tehnică, adoptată de un organism de standardizare recunoscut, 
pentru aplicare repetată sau continuă, și poate fi unul dintre următoarele: 
o Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare 

internațional, 
o Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană, 
o Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea 

Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii, 
o Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 
o Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului 

furnizării produsului / produselor care ar fi respectate de către orice Furnizor diligent 
care posedă cunoștințele și experiența unui expert care furnizează produse și pe care 
Furnizorul este obligat să le respecte în furnizarea oricărui și tuturor produselor incluse 
în prezentul contract, dacă și după cum este cazul; 

r) Recepție cantitativă și calitativă - activitate care se finalizează cu întocmirea 
procesului verbal de recepţie cantitativă și calitativă încheiat la adresa de livrare a 
produselor, prin care se confirmă/ infirmă furnizarea produselor conform ofertei. 

s) Termenul de livrare - reprezintă termenul în care furnizorul trebuie să livreze 
produsele, conform celor precizate în oferta depusă raportat la cerințele din documentația 
de atribuire. 

t) Valoarea contractului - este calculată pe baza cantităților care fac obiectul acestuia şi 
a prețurilor unitare ofertate în urma atribuirii contractului 

u) Valoarea facturii – reprezintă suma plătită Furnizorului de către achizitor în lei.  
v) Zile –  zile calendaristice, cu excepția situațiilor în care se prevede expres că sunt zile 

lucrătoare. 
 

3. INTERPRETARE 

 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare exprese, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contractul. 

 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

4.1 Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea produselor ........(se va completa la semnarea 

contractului) ................ 
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4.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la adresa de livrare indicată în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin documentele prevăzute la art. 5.1. 

4.3 Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele prevăzute la pct. 4.1 şi să plătească preţul 

convenit în prezentul contract.            

 

5.DOCUMENTELE CONTRACTULUI  

 

5.1 Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare – Anexa ...; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare – Anexa ....; 

c) acordul de asociere – Anexa nr....., dacă este cazul; 

d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul – Anexa nr. …; 

e) grafic de livrare, după caz -Anexa nr. .................. 

5.2 Documentele menţionate la art. 5.1. sunt părţi integrante ale contractului. În caz de 

ambiguitate sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi interpretate în ordinea mai sus 

menţionată.  

 

6. CANTITATEA PRODUSELOR 

6.1 Cantitatea produselor care urmează a fi livrată în baza contractului este:  

 

Nr. 

Crt. 

Denumire produs U.M. Cantitate  

 

1    

 

7. VALOAREA CONTRACTULUI  
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7.1 Valoarea contractului aferentă produselor specificate la art. 6 la prezentul contract, este de 

.................... lei, fără T.V.A. 

7.2 La stabilirea valorii contractului s-a avut în vedere prețul unitar al produselor în lei fără TVA 

rezultat în urma atribuirii. 

 

8. FACTURARE ŞI PLĂŢILE CONTRACTULUI  

8.1 Plăţile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea 

facturii de catre Furnizor şi a aprobării procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă fără 

obiecţii de către Achizitor pentru produsele furnizate.  

8.2 Plata contravalorii produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii emisă 

de către Furnizor pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale. 

8.3 Plata produselor achiziționate şi recepţionate în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi 

la art. 23 se va efectua de către Achizitor în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 

72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 

contractante, în termen de  30 de zile calendaristice de la data primirii și înregistrării facturii la 

sediul Achizitorului  şi a recepţiei cantitative și calitative a produselor. 

8.4 Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Achizitor și sunt 

necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Furnizorului, 

termenul de 30 de zile, pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la 

momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii. 

 

9. AJUSTAREA PREŢULUI 

9.1 Pe parcursul îndeplinirii contractului preţurile unitare sunt ferme şi nu se ajustează. 

 

10. DURATA CONTRACTULUI  

10.1 Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil până 
la 31.12.2021. 
 

11. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE  

Nu este cazul 
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12. GARANŢIA ACORDATĂ PRODUSELOR 

12.1 Furnizorul  are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt optime din punct de 

vedere calitativ. 

12.2 Achizitorul  are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu aceasta garanţie. 

12.3 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia situaţia în cel 

mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 2 zile calendaristice. 

12.4 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze situaţia în perioada 

convenită, achizitorul are dreptul de a se aproviziona de la alt furnizor, pe riscul şi pe cheltuiala 

furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate 

avea faţă de Furnizor. 

12.5  Furnizorul este obligat la repararea integrală a oricărui prejudiciu cauzat achizitorului de 

calitatea necorespunzătoare a produselor. 

 

13.OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 

13.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

13.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele furnizate în termenele convenite.  

13.3 Achizitorul se obligă să colaboreze cu Furnizorul şi să pună la dispoziţia acestuia  

informaţiile pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

13.4 Achizitorul se obligă să achiziţioneze si să recepţioneze produsele furnizate, în termenul 

convenit, conform standardelor şi/sau performanţelor prezentate în propunerea tehnică, anexă 

la prezentul contract și în concordanță cu cerințele caietului de sarcini 

 

14. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI 

14.1 Furnizorul se obligă ca produsele furnizate să respecte cerinţele tehnice şi calitatea 

prevăzută în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexă la prezentul contract. 

14.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul convenit la art. 22.2. Produsele vor 

fi transportate și livrate la destinatia finala pe cheltuiala Furnizorului. 
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14.3 În cazul în care Furnizorul nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract, 

Achizitorul are dreptul de a considera că furnizorul nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor 

acestuia. 

14.4 Furnizorul este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de livrare 

utilizate pe toată durata contractului. 

14.5 Furnizorul este responsabil pentru deținerea şi menţinerea valabilităţii tuturor 

autorizațiilor, avizelor și certificatelor/ rapoartelor de încercare/buletinelor de analiză (însoțite 

de traducere autorizată, dacă este cazul) necesare pentru manipularea, transportul și livrarea 

produselor, conform legislației în vigoare, inclusiv avizul eliberat de Comisia Naţională pentru 

Produse Biocide care să fie în termen de valabilitate la momentul livrării produselor. 

14.6 Furnizorul are obligația de a furniza produsele, ambalate, marcate și etichetate conform 

prevederilor legislației în vigoare. 

14.7 Furnizorul va asigura transportul produselor la adresele de livrare indicate de către 

achizitor, pe riscul său. 

14.8 Furnizorul se obligă ca produsele livrate să aibă termen de valabilitate de minim 18 luni 

de la data livrării. 

14.9 Asigurarea produselor pe timpul livrării, a manipularii şi a transportului până la destinaţia 

finală (adresa de livrare) este în sarcina Furnizorului. 

 

15.ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI, dacă este cazul 

15.1 Fiecare asociat este responsabil individual şi în solidar faţă de Achizitor fiind considerat ca 

având obligaţii comune şi individuale pentru executarea contractului. 

15.2 Membrii asocierii înţeleg şi confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este 

desemnat de asociere să acţioneze în numele său şi este autorizată să angajeze asocierea în 

cadrul contractului. 

15.3 Membrii asocierii înţeleg şi confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească 

dispoziţii din partea Achizitorului şi să primească plata pentru şi în numele asociaţilor care 

constituie asocierea. 

 

16. SUBCONTRACTANŢI, dacă este cazul 

16.1 Contractul de subcontractare se constituie anexă la prezentul contract. 
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16.2 Furnizorul a subcontractat …………………( se va prezenta partea ce face obiectul 

subcontractarii) către subcontractantul/ subcontractanţii ………………………..( se vor prezenta 

datele de identificare ale acestuia/acestora).  

16.3 Valoarea de subcontractare este de ......... lei din contractul. 

16.4 Dispoziţiile prevăzute la art. 16.1. -16.3. nu diminuează răspunderea Furnizorului în ceea 

ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract, Furnizorul fiind responsabil de acţiunile, 

abaterile, neglijenţa subcontractanţilor săi. 

16.5 În cazul în care Furnizorul încheie un contract de subcontractare fără acordul autorității 

contractante, acesta aplică sancţiunea pentru încălcarea contractului prevăzută la art. 18.6. 

 

17.  STANDARDE 

17.1 Produsele care vor fi furnizate în baza contractului vor fi în conformitate cu standardele la 

care Furnizorul a făcut referire în propunerea sa tehnică. 

17.2 Când nu este menţionat niciun standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta 

standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 

18. OBLIGAŢII PRIVIND DAUNELE-INTERESE ŞI PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE 

PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

18.1  Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

i. reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; 

ii.daune-interese şi penalităţi aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate 

intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor contractului calculate în funcţie 

de prevederile art. 18.2 şi art. 18.5; 

iii.costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente eventualelor încălcări ale dreptului de 

proprietate intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor contractului. 

18.2 1) Furnizorul se obligă să răspundă solicitării Achizitorului de a încheia contractul. Dacă 

acesta refuză semnarea contractului sau nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor 

achizitorului de a încheia contractul, Furnizorul informează în termen de 1 zi lucrătoare asupra 

incapacităţii de a livra produsele şi va suferi consecințele prevăzute în contract pentru 

neîndeplinirea obligațiilor în sarcina lui, după cum urmează: 
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(a) Furnizorul în culpă datorează daune-interese calculate ca urmare a diferenţei rezultate 
dintre preţul ofertat de acesta în baza preţul la care Achizitorul va achiziţiona efectiv 
întreaga cantitate a produselor ce fac obiectul contractului  

(b) daunele-interese datorate conform alin. (1) vor fi plătite de către Furnizor în termen de 
maximum 30 de zile de la data înștiințării primite din partea Achizitorului conform 
documentației justificative; 

(c) contractul se desfiinţează de plin drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în justiţie şi 
fără nicio altă formalitate prealabilă cu plata de daune-interese, calculate conform celor de 
mai sus; 

(d) Achizitorul va emite document constatator pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale 
conform art. 166 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

2) Pentru nerespectarea termenului de livrare în perioada de derulare a contractului sunt 

aplicabile următoarele: 

(a) Daunele-interese vor fi considerate penalităţi şi vor fi plătite de către Furnizor în cuantum de 
1% pe zi întârziere din valoarea produselor nelivrate.  

(b) Contractul se desfiinţează de plin drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în justiţie şi 
fără nicio altă formalitate prealabilă cu plata de daune-interese, calculate conform celor de 
mai sus; 

(c) Achizitorul va emite document constatator pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale 
conform art. 166 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

18.3 În cazul prevăzut la art. 18.2, alin.(1) Achizitorul, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

constatarea situaţiei informează autoritatea contractantă şi solicită Furnizorului situat pe locul 

următor să încheie contractul. 

18.4 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţiile de plată în 

termenul convenit, atunci Furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, 

aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 

72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 

contractante. 

18.5 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile 

semnatare, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea acestuia unilateral şi de 

a pretinde plata de daune-interese. 

18.6 Încălcarea prevederilor art. 14, art. 19.1, art. 20.1, art. 22, art. 30 din prezentul contract 

dă dreptul Achizitorului la aplicarea pactului comisoriu, reglementat de art. 1553 alin. (2), teza 

finală din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, contractul desfiinţându-se de plin drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în 

justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă cu plata de daune-interese. 

 

http://www.cmeib.ro/
mailto:office@cmeib.ro


 

 

 

51 Bucuresti, Sector 3, Aleea Buchetului nr.10-12, J40/9894/2017, CUI RO 37804055,  
Capital social – 10.734.000 lei, tel.: 0371.168.817, fax:0372.894.288, www.cmeib.ro, email – 
office@cmeib.ro, Banca Transilvania, RO08BTRLRONCRT0419437601 

 

 

19.CESIUNEA 

19.1 În prezentul contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest 

contract, numai cu acordul prealabil scris al Achizitorului și în condițiile Legii nr. 98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

19.2 Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului. 

19.4 Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte 

obligații asumate prin contractul. 

19.5 Furnizorul este obligat să notifice Achizitorul cu privire la intenția de a cesiona drepturile 

sau obligațiile născute din acest contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțile 

convin asupra acesteia. 

19.6 În cazul în care drepturile și obligațiile Furnizorului stabilite prin acest contract sunt 

preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 

universal în cadrul unui proces de reorganizare, Furnizorul poate să cesioneze oricare dintre 

drepturile și obligațiile ce decurg din contractul, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul 

prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Furnizorul trebuie să furnizeze 

Achizitorul informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. 

19.7 Orice drept sau obligație cesionat de către Furnizor fără o autorizare prealabilă din partea 

Achizitorului nu este executoriu împotriva Achizitorului. 

19.8 În cazul transmiterii/preluării obligațiilor de către Furnizor, notificarea generează inițierea 

novației între cele două părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite prin art. 221 alin. (1) lit. 

d) pct. (ii) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare pentru:   

(i)  operatorul economic ce preia drepturile și obligațiile Furnizorului, care îndeplinește criteriile 

de calificare stabilite inițial, respectiv în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul contract,  

(ii) prezentul contract, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări 

substanțiale ale contractului  

(iii)  Achizitor, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 

prevăzute de Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

19.9 În cazul încetării anticipate a contractului, Furnizorul principal cesionează Achizitorului  

contractele încheiate cu subcontractanţii. 

19.10 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul 

ferm de susținere, dreptul de creanță al Furnizorului asupra terțului susținător este cesionat cu 

titlu de garanție, către Achizitor. 
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20.  CONFLICTUL DE INTERESE  

20.1 Părțile semnatare vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice 

situaţie de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării 

contractului, în mod obiectiv şi imparţial.  

20.2 Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, 

afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte 

legături ori interese comune. În situaţia apariței unui potențial conflict de interese Furnizorul 

notifică în scris Achizitorul în termen de 5 zile despre această situaţie.  

20.3 În cazul în care Furnizorul se află în situaţie de conflict de interese sau într-o situaţie care, 

deşi nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului 

şi cu bună știință sau din rea voință nu aduce la cunoștința achizitorului această situație în 

termenul prevăzut la art. 20.2, aceasta dă dreptul Achizitorului de a rezilia contractul cu 

notificare prealabilă și fără acordul Furnizorului. 

 

21. AMBALARE ŞI MARCARE 

 

21.1 (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să reziste, fără 

limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi 

extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului, în aşa fel 

încât să ajungă în bună stare la adresa de livrare. 

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 

cazul, distanţa mare până la adresa de livrare a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare 

în toate punctele de tranzit. 

21.2 În situația în care produsele sunt ambalate și transportate pe paleți de lemn (tip euro-

palet), Achizitorul are obligația de a gestiona și depozita acest ambalaj până la restituirea către 

Furnizor.  

21.3 Gestionarea ambalajelor, respectiv paleţii de lemn, se va realiza de Furnizor în 

conformitate cu Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje și OMSC nr. 192/2014 (art. 25); este în sarcina Furnizorului îndeplinirea 

obiectivelor și obligațiilor stabilite prin O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.  
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22. LIVRAREA PRODUSELOR 

 

22.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele care fac obiectul contractului  în termen de 

maxim  .........[se va completa la data semnării contractului], la următoarea adresă  de 

livrare: ..................................(se va înscrie adresa completă de livrare). 

22.2 În situația în care Achizitorul își modifică adresa de livrare, în cadrul aceleiași localități, 

Furnizorul se obligă să livreze produsele, la noua adresă comunicată de Achizitor, fără costuri 

suplimentare. 

22.3 Furnizorul are obligaţia să respecte condițiile de livrare și transport prevăzute în caietul de 

sarcini.  

22.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor de recepţie a produselor. 

22.5 Orice depăşire a termenului maxim de livrare specificat la art. 22.1 dă dreptul Achizitorului 

de a aplica penalităţi de întârziere, în procent de 1% pe zi din valoarea produselor nelivrate. 

22.6 În cazul livrărilor parţiale, se va considera că obligaţia de livrare a fost îndeplinită integral 

în momentul în care toate produsele din cadrul tranşei respective au fost livrate şi recepţionate 

cantitativ şi calitativ în conformitate cu art. 23. 

 

 

21. RECEPŢIA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A PRODUSELOR 

23.1 Achizitorul sau reprezentantul său desemnat are obligația de a efectua recepția cantitativă 

şi calitativă a produselor achiziționate și are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu documentele prevăzute la pct. 5.1. 

23.2 Recepţia produselor se va face la adresa de livrare a acestora de către Achizitor. 

23.3 Confirmarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate total și corespund cu 

specificațiile tehnice din caietul de sarcini și propunerea tehnică se face prin întocmirea de către 

Achizitor a unui proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă care va fi comunicat 

Furnizorului pentru semnare.  

23.4 Dacă în termen de 3 zile de la comunicarea procesului verbal de recepție către Furnizor 

acesta nu transmite aprobarea sau infirmarea lui, Achizitorul are dreptul de a considera acordul 

tacit asupra celor menționate în procesul verbal de recepție.  
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21.5 Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se efectuează în maximum 3 zile lucrătoare 

de la livrare şi constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: 

a) recepţia cantitativă reprezintă inspectarea şi verificarea prin numărarea produselor furnizate; 

b) recepţia calitativă în vederea verificării conformităţii produselor furnizate cu specificaţiile din 

propunerea tehnică va fi efectuată de către Achizitor pe baza documentelor prezentate de 

Furnizor astfel cum sunt solicitate prin caietul de sarcini.  

23.6 În situaţia în care cu ocazia recepţiei sau pe parcursul derulării contractului se constată că 

produsele care fac obiectul contractului sau după caz, al notei de comandă sau nu corespund 

specificaţiilor tehnice, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia de a înlocui 

produsele neconforme, cu altele conforme, în maxim 5 zile calendaristice de la data respingerii.  

21.7. Prevederile clauzelor 23.1 – 23.7 nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării 

garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 

 

24. INSOLVENȚĂ ȘI FALIMENT 
 
24.1 În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva Furnizorului, acesta 
are obligația de a notifica Achizitorul în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii. 
24.2 Furnizorul are obligația de a prezenta Achizitorului, în termen de 10 (zece) de zile de la 
notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de 
insolvență asupra contractului și asupra livrărilor și de a propune măsuri, acționând ca un 
furnizor diligent. 
24.3 În cazul în care Furnizorul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-
o situație care produce efecte similare, Furnizorul este obligat să acționeze în același fel cum 
este stipulat la clauza 24.1 din prezentul contract. 
24.4 Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauza 24.2 din prezentul 
contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de Achizitor. 

 

25. SUSPENDAREA CONTRACTULUI  

 

25.1 În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale,  nereguli sau de 

fraudă, Achizitorul va suspenda executarea contractului cu înștiințarea prealabilă a Furnizorului. 

25.2 În cazul suspendării/sistării temporare a furnizării produselor, durata contractului se va 

prelungi automat cu perioada suspendării/sistării. 
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26. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

 

26.1 Prezentul contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care 

toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate. 

26.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul, fără însă a fi afectat 

dreptul de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă: 

(i) Furnizorul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către  
achizitor, prin care i se solicită remedierea neconformității sau executarea obligațiilor care 
decurg din prezentul contract; 

(ii) Furnizorul subcontractează părți din contractul fără obţinerea acceptului din partea 
autorității contractante; 

(iii) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică a furnizorului, cu excepția situației în care asemenea modificări 
sunt realizate prin act adițional la prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor legale; 

(iv) devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului; 
(v) Furnizorul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile solicitate 

prin contractul; 
(vi) la momentul atribuirii contractului, Furnizorul se află în una dintre situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 
(vii) în situația în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului deoarece au fost 

încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă iar această 
împrejurarea fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 

(viii) în cazul în care împotriva Furnizorului se deschide procedura falimentului şi nu 
sunt respectate prevederile art. 24; 

(ix) Furnizorul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a contractului 
sau în legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o vătămare Achizitorului. 

26.3 Furnizorul poate rezoluționa/rezilia contractul fără însă a fi afectat dreptul de a pretinde 

plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care: 

(i) Achizitorul a comis nereguli sau fraude în legătură cu executarea contractului  care au 
provocat o vătămare Furnizorului. 

(ii) Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile de plată a produselor furnizate din culpa sa în 
condițiile stabilite prin prezentul contract. 

26.4 Rezoluțiunea/rezilierea contractului în condițiile pct. 26.2 și pct. 26.3 intervine cu efecte 

depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară 

intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 

26.5 Prevederile prezentului contract în materia rezoluțiunii/rezilierii contractului se 
completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare. 
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27. FORȚA MAJORĂ/CAZUL FORTUIT 

27.1 Forța majoră este cea constatată de o autoritate competentă. 

27.2 Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.  

27.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fară 

a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

27.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 

imediat și în mod complet, producerea acesteia și sa ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în 

vederea limitării consecințelor.  

27.5 Dacă forța majoră/cazul fortuit acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă 

mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin 

drept a prezentului contract, fară ca vreuna dintre parți să poată pretinde celeilalte daune-

interese. 

27.6 Cazul Fortuit va însemna orice eveniment care nu poate fi prevăzut de părți și nici 

împiedicat de către acestea și care determină imposibilitatea acestora de a-și executa obligațiile 

contractuale, acesta fiind însoțit de un raport detaliat care va explica și justifica evenimentul 

care a determinat Cazul Fortuit. 

 

28. COMUNICĂRI 

28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

         (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 

         (3) Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

29. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

29.1 Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în 

conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației 

naționale în materie, realizării scopului contractului, precum și în scop statistic.  
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29.2 Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, 

vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe 

perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru 

care s-a perfectat prezentul contract. 

29.3 Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor 

atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate 

a datelor cu caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer 

către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe. 

29.4 Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate 

condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității 

datelor cu caracter personal. 

29.5 Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 

securității prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract subscevent, în vederea 

adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal 

(A.N.S.P.C.D.C.P.), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 

679/2016. 

29.6 Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter personal 

din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al 

prezentului contract subscevent sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de 

prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) nr. 679/2016, precum și a consimțământului 

persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi 

solicitate de către A.N.S.P.D.C.P.  

 

30. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE 

30.1 Furnizorul se obligă prin semnarea prezentului contract să efectueze toate diligențele și 

să se asigure de păstrarea confidențialității privind adresa de livrare sau alte date cu caracter 

confidențial aduse la cunoștință de către Achizitor, atât pe toată perioada derulării contractului, 

cât și după încetarea acestuia. 

30.2 Achizitorul este obligat să comunice Furnizorului orice aspect referitor la caracterul 

confidențial privind adresele de livrare sau alte aspecte aflate sub incidența caracterului 

confidențial și să se asigure de respectarea acestor prevederi de către Furnizor. 

 

31. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  
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31.1 Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice situație litigioasă apărută în legătură cu îndeplinirea contractului. 

31.2 În termen de maximum 5 zile de la apariţia unui potențial litigiu, părţile se vor notifica 

reciproc în scris asupra conduitei adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru 

rezolvarea acestuia. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile de la cererea 

transmisă de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei. În cazul în care 

vor considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării aspectelor divergente.  

31.3 Dacă după 5 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să rezolve în 

mod amiabil o divergenţă referitoare la contractul, fiecare parte poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

 

32. LEGEA APLICABILĂ SI LIMBA CONTRACTULUI  

32.1. Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care acesta este interpretat 

este legea română. 

 

33. DISPOZIŢII FINALE 

 

33.1. Prezentul  contract s a fost încheiat în ……… exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 

 

                      ACHIZITOR                                          FURNIZOR 
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