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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Organism de drept public

Activitate (Activitati)

- Sanatate

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA

Adresa postala: BRAVILOR, NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900270, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA GULA, Tel. +40 
241625055, Email: nicoletaachizitii@yahoo.com, Fax: +40 241623913, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Echipament individual de protectie pentru personalul de interventie din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: La sediul achizitorului

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Acord cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru: 4 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 25,317.00 si 177,223.00 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: In perioada de derulare a acordului cadru preconizam (in 
functie de bugetul ce ni se va aloca) ca  se vor  incheia  cate 2 contracte subsecvente pentru fiecare lot.

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Echipament individual de protectie pentru personalul de interventie din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta:Camasa cu 
maneci lungi personalizata,Jacheta bicolora personalizata,Haina impermeabila bicolora personalizata,Pantaloni matlasati si Bocanci.

18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

II.1.3)   Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

Codul NUTS: RO223 - Constanta

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OG 34
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Lotul I Camasa cu maneci lungi personalizata Cantitatea minima  ce ar putea fi solicitata pe intreaga durata a acordului cadru este de 50 
buc iar cantitatea maxima este de 350 buc.     

Lotul II Jacheta bicolora personalizata Cantitatea minima  ce ar putea fi solicitata pe intreaga durata a acordului cadru este de 50 buc iar 
cantitatea maxima este de 350 buc.     

Lotul III Haina impermeabila bicolora personalizata Cantitatea minima  ce ar putea fi solicitata pe intreaga durata a acordului cadru este de 
50 buc iar cantitatea maxima este de 350 buc.     

Lotul IV  Pantaloni matlasati Cantitatea minima  ce ar putea fi solicitata pe intreaga durata a acordului cadru este de 50 buc iar cantitatea 
maxima este de 350 buc.     

Lotul V Bocanci Cantitatea minima  ce ar putea fi solicitata pe intreaga durata a acordului cadru este de 50 buc iar cantitatea maxima este 
de 350 buc .

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pt fiecare lot este de :LOTUL I -20.000lei, Lotul II-20.000lei, LOTUL III-
50.000lei,Lotul IV -15.000lei,LOTUL V-20.000lei

Cantitatea minima ce ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot este 30 buc si cantitatea maxima este de 
de este de 250buc pt fiecare lot.

Valoarea estimata fara TVA: intre 25,317.00 si 177,223.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
4 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri asigurari de sanatate, contract incheiat cu C.J.A.S. Constanta

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

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

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Se solicita garantie de participare :

Lotul I – 522 lei

Lotul II – 624 lei

Lotul III – 1.400 lei

Lotul IV-  466 lei

Lotul V- 532 lei

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertei.

Se constituie conform conf tuturor optiunilor art. 86 din HG 925/2006.

Pentru întreprinderile mici si mijlocii, se reduce cu 50%, conform Legii 346/14.07.2004 obligatoriu insotita de dovada calitatii de IMM . 

ART. 278^1

    (1) În masura în care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de 
participare în raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume:

    a) între 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare;

    b) între 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;

    c) între 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;

    d) între 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;

    e) între 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;

    f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei.

    (2) În masura în care instanta competenta admite plângerea formulata împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, 
autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului sumele prevazute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucratoare de la data 
pronuntarii deciziei instantei de judecata.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Garantia de buna executie se constituie în lei. Cuantumul acesteia va fi de 5 % (pentru întreprinderile mici si mijlocii, se reduce cu 50%), din 
valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Modul de constituire: printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate 
bancara ori de o societate de asigurari, conform art. 90 aliniatul 1 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin 
virament bancar in contul autoritatii contractante (acelasi ca la garantia de participare).Garantia de buna executie se va constituii in termen 
de 5 zile de la semnarea contractuluisubsecvent. Modul de restituire a garantiei de buna executie conform prevederilor legale si clauzelor 
contractuale

III.1.5) Legislatia aplicabila



Fisa de date

Pagina 3/6Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-08-2012 13:14

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completare Formular nr.1

2. Declaratie privind eligibilitatea -neincadrare in situatiile prevazute in art.180/OG 34/2006 - completare Formular nr.3

3. Declaratie privind neincadrare in situatiile prevazute in art.181/OG 34/2006 - completare Formular nr.4

4. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art.69^1- completare Formular nr.2

Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea precedurii de 
atribuire: : Manager General Popescu Vasile, Ec.Gula Nicoleta (persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire- compartiment 
ahizitii), Ec. Hariton Florenta – Director economic, Director Medical Dr. Cealera Ionut, Medic Dr. Beciu Marian, Asistent Sef Florea Rodica.  

5. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile din luna anterioara celei in care se depune oferta ,catre bugetul de stat 
si catre bugetele asiguraririlor sociale de stat. Se va prezenta in original sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"

6. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale din luna anterioara celei in care se depune oferta. Se va prezenta in original sau copie 
lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

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

Certificatului constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), din care sa rezulte ca: -documentul a fost emis 
cumaximum 30 zile înainte de data depunerii ofertelor; Se va prezenta in original sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.

Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte pentru 
onformitate documentul in original/copie legalizata.

Bilantul contabil la 31.12.2011 asumat de reprezentantul legal al 
societatii.Se va face dovada inregistrarii si vizarii de catre organele 
competente.

Bilantul contabil la 31.12.2011

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Ofertantul/ asocierea trebuie sa prezinte mostre din fiecare produs in parte 
solicitat;

Mostrele vor fi prezentate pentru fiecare produs in parte; Mostrele 
prezentate de catre operatorul economic a carei oferta a fost declaratac 
âstigatoare se vor pastra cu titlu gratuit la sediul autoritatii contractante si 
vor constitui modele de referinta în functie de care se va verifica 
calitateaproduselor livrate.

Restul mostrelor vor fi inapoiate ofertantilor, in urma unei solicitari scrise, de 
la sediul autoritatii contractante. Mostrele se vor depune la sediul autoritatii 
contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Mostrele vor fi prezentate pentru fiecare produs in parte;

Mostrele prezentate de catre operatorul economic a carei oferta 
a fost declarata câstigatoare se vor pastra cu titlu gratuit la 
sediul autoritatii contractante si vor constitui modele de referinta 
în functie de care se va verifica calitatea produselor livrate. 
Restul mostrelor vor fi inapoiate ofertantilor, in urma unei 
solicitari scrise, de la sediul autoritatii contractante.

Mostrele se vor depune la sediul autoritatii contractante pana la 
data si ora limita de depunere a ofertelor.;

Lista principalelor contracte care au avut ca obiect furnizarea de produse 
similare in ultimii 3 ani,  continand valori si perioade defurnizare, beneficiari 
indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati 
(formular nr. 5). Se va prezenta contract/contracte ce au ca obiect 
Furnizarea de obiecte similare. Contractele vor fi insotite si de certificate 
constatatoare sau recomandari.

Lista principalelor contracte care au avut ca obiect furnizarea de 
produse similare in ultimii 3 ani,  continand valori si perioade 
defurnizare, beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati 
contractante sau clienti privati (formular nr. 5). Se va prezenta 
contract/contracte ce au ca obiect Furnizarea de obiecte 
similare. Contractele vor fi insotite si de certificate constatatoare 
sau recomandari.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Ofertantul va prezenta Certificatul ISO 9001:2008, sau echivalent. Se pot 
prezenta orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile 
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii

Certificatul ISO 9001:2008, sau echivalent. Se pot prezenta orice 
alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile 
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al 
calitatii

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c)   ORDIN   Nr. 1479 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul echipamentului individual de 
protectie de mare vizibilitate al personalului de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta 
Bucuresti - Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum si a regulilor pentru aplicarea acestora

d)	HOTARARE   Nr. 115 / 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor 
pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare.

ORDIN Nr. 983 din 6 noiembrie 2008 emis de MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE pentru aprobarea Listei 
standardelor române care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie

e)	www.anrmap.ro
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III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

90 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii ofertei cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. Cerintele tehnice solicitate prin 
caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, nerespectarea acestora ducand la respingerea ofertei tehnice.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Formularele pe care trebuie sa le completeze ofertantul:

Formularul nr.6 Formular de oferta si Formularul nr. 7 Centralizator de preturi 

Oferta se va face în lei, fara TVA si va avea o valabilitate de 90 zile.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe 
propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana împuternicita legal de catre acesta. 

In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe 
oferte cu acelasi pret , se va depune un nou document, ca urmare a solicitarii de clarificari de catre autoritatea contractanta, numai daca 
acele oferte au pretul cel mai scazut si nu se poate adjudeca oferta castigatoare

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba originala, cu 
conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. În cadrul ofertei, literatura tehnica aferenta produselor oferite 
trebuie sa fie in limba romana.

Oferta se depune într-un exemplar original. Originalul trebuie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila si va fi semnat pe fiecare pagina de 
reprezentantul/reprezentantii autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Intreaga oferta va fi numerotata crescator de la 
prima pana la ultima pagina. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective 
trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Oferta va contine in mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.

Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele 
autorizata/autorizate sa semneze oferta.

Documentele de participare la licitatie se primesc de Autoritatea Contractanta numai daca sunt intacte, sigilate si se pastreaza de 
aceasta,pana la data si ora deschiderii licitatiei.

Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare, ca inadmisibila.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Daca ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii 
ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

Anexa B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. 1 DENUMIRE: Camasa cu maneci lungi personalizata

1) DESCRIERE SUCCINTA

Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta doreste achizitia Camasi cu maneci lungi personalizate   pentru echiparea personalului 
operativ conform ORDINULUI  Nr. 1479 din 8 decembrie 2010.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Cant.min. ce ar putea fi sol.pe intreaga durata a AC este de 50 buc iar cant.max. este de 350 buc.

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,730.00 si 26,110.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 522.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Jacheta bicolora personalizata

1) DESCRIERE SUCCINTA

Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta doreste achizitia Jachete bicolora personalizata  pentru echiparea personalului operativ 
conform ORDINULUI  Nr. 1479 din 8 decembrie 2010.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Cant.min. ce ar putea fi sol.pe intreaga durata a AC este de 50 buc iar cant.max. este de 350 buc.

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,457.00 si 31,203.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 624.00 RON
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LOT NR. 5 DENUMIRE: Bocanci

1) DESCRIERE SUCCINTA

Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta doreste achizitia de Bocanci pentru echiparea personalului operativ conform ORDINULUI  
Nr. 1479 din 8 decembrie 2010.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Cant.min. ce ar putea fi sol.pe intreaga durata a AC este de 50 buc iar cant.max. este de 350 buc.

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,800.00 si 26,600.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 532.00 RON

LOT NR. 4 DENUMIRE: Pantaloni matlasati

1) DESCRIERE SUCCINTA

Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta doreste achizitia Pantaloni matlasati pentru echiparea personalului operativ conform 
ORDINULUI  Nr. 1479 din 8 decembrie 2010.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Cant.min. ce ar putea fi sol.pe intreaga durata a AC este de 50 buc iar cant.max. este de 350 buc.

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,330.00 si 23,310.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 4 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 466.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: Haina impermeabila bicolora personalizata

1) DESCRIERE SUCCINTA

Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta doreste achizitia Haine impermeabile bicolore personalizate pentru echiparea 
personalului operativ conform ORDINULUI  Nr. 1479 din 8 decembrie 2010.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Cant.min. ce ar putea fi sol.pe intreaga durata a AC este de 50 buc iar cant.max. este de 350 buc.

Valoarea estimata fara TVA: intre 10,000.00 si 70,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 1400.00 RON
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Caiet de sarcini

APROBAT,
MANAGER GENERAL,
DR. POPESCU VASILE

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei

si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca minimale. In acest sens orice oferta de baza prezentata care
se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare dar numai in masura in care
propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de
sarcini.

1. Obiectul achizitiei:
Achizitionarea de echipament individual de protectie de mare vizibilitate al personalului de

interventie din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta.
Uniforma este ansamblul vestimentar care asigură sănătatea şi securitatea utilizatorului şi

semnalizează vizual prezenţa acestuia datorită caracteristicilor utilizate la confecţionare, fiind încadrata în
categoria a II-a, conform Directivei Consiliului 89/686/CEE din 21 decembrie 1989 privind apropierea
legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecţie, amendată prin directivele
93/68/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 de modificare a directivelor 87/404/CEE (recipiente simple sub
presiune), 88/378/CEE (siguranţa jucăriilor), 89/106/CEE (produse pentru construcţii), 89/336/CEE
(compatibilitate electromagnetică), 89/392/CEE (utilaje), 89/686/CEE (echipamente de protecţie
individuală), 90/384/CEE (instrumente neautomate de cântărire), 90/385/CEE (dispozitive medicale
implantabile active), 90/396/CEE (arzătoare de combustibili gazoşi), 91/263/CEE (echipamente terminale
pentru telecomunicaţii), 92/42/CEE (boilere noi pentru apă caldă alimentate cu combustibili lichizi sau
gazoşi) şi 73/23/CEE (echipament electric proiectat pentru a fi utilizat în anumite limite de tensiune),
93/95/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 de modificare a Directivei 89/686/CEE privind
apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecţie, 96/58/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 3 septembrie 1996 de modificare a Directivei 89/686/CEE
privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la echipamentul individual de protecţie,
respectiv în cap. II secţiunea a 3-a din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor
esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor
pe piaţă, cu modificările ulterioare.

Caracteristica de bază referitoare la semnalizarea prezenţei utilizatorului impune ca la
confecţionarea uniformelor să se utilizeze materiale textile cu proprietăţi fotometrice şi materiale
retroreflectante argintii, aplicate sub formă de benzi, conform EN 471: 2003.

Uniforma pentru personalul medical din cadrul serviciilor de ambulanţă:
Uniformă de iarnă

Lot Denumirea articolului Cantitatea minima Cantitatea maxima

1. Cămaşă cu maneci lungi
personalizata

50 350

2. Jacheta bicolora
personalizata

50 350

3. Haina impermeabila bicolora
personalizata

50 350

4. Pantaloni matlasati 50 350

5. Bocanci 50 350



2

Caiet de sarcini

Valoarea minima a acordului cadru este de 25.317 lei fara TVA iar valoarea maxima estimata a
acordului cadru este de 177.223 lei fara TVA. Monedă: LEI

In perioada de derulare a acordului cadru preconizam (in functie de bugetul ce ni se va aloca) ca
se vor  incheia  cate 2 contracte subsecvente pentru fiecare lot.

- primul contract subsecvent   01.09 – 31.10.2012
- al doilea contract subsecvent 01.11 – 31.12.2012
Preconizam ca se vor incheia cate 2 contracte subsecvente pt fiecare lot.Valoarea estimata a celui

mai mare contract subsecvent pt fiecare lot este de :LOTUL I -20.000 lei, Lotul II-20.000 lei, LOTUL III-
50.000lei ,Lotul IV-15.000 lei, LOTUL V-20.000 lei
Împreună cu oferta se va prezenta si o mostră a echipamentului solicitat
(uniforma completă de iarnă).

2. Descrierea uniformei
Tabel - Componenţa uniformei

Articolul de
îmbrăcăminte

Materialul de execuţie Descrierea Categoria EIP

Uniformă de iarnă, compusă din următoarele articole de îmbrăcăminte: cămaşă, haină matlasata,
pantaloni matlasaţi şi bocanci

Cămaşă cu mâneci
lungi, personalizată

Tercot
Compoziţie fibroasă: 60% bbc
+ 40% PES
Masa: (120± 5)g/ m
Modificări dimensionale:
maximum ± 2%
Rezistenţă vopsiri: minimum 4

Culoare: portocaliu-oranage
si bleumarin (gulerul,
manşetele la mâneci şi clapele
de buzunar), cu elemente de
semnalizare din benzi
reflectorizante argintii cu
lăţimea de 2,5 cm, pe spate şi
mâneci
Confecţionare: guler cu stei
(pentru bărbaţi) şi cu rever
(pentru femei), mâneci

Subvestimentar
uniformă

lungi cu manşetă şi bentiţă de
reglare a lungimii, sistem de
închidere cu nasturi şi două
buzunare cu clape închise cu
benzi velcro aplicate pe piepţi
Personalizare: seriarafie si
broderie conform pct. 3

Haină
impermeabilă,
bicoloră,
personalizată

Material exterior: ţesătură
dublu peliculizată
Compoziţie fibroasă: 100%
PES
Masa: (175±5)g/m2
Rezistenţă la coloană de apă:
peste 8000 Pa
Modificări dimensionale:
maximum ± 2%
Rezistenţă vopsiri: minimum 4
Strat termoizolant: netesut
Compoziţie fibroasă: 100%
PES
Masa:(190±10)g/m2
Căptuşeală: ţesătură
Compoziţie fibroasă: 100%
PES
Masa: (90±5) g/m2

Culoare: portocaliu-oranage
jumătatea superioară şi
bleumarin jumătatea
inferioară, cu două benzi
reflectorizante argintii cu
lăţimea de 5 cm, dispuse
circular pe corpul şi mânecile
hainei
Confecţionare: mesadă cu
maneci detasabila, căptuşire
cu tricot plasă; guler înalt;
glugă cu şnur de ajustare pe
cap, detaşabilă, pliată într-un
buzunar asigurat cu fermoar
cu doi cursori, amplasat la
partea din spate, sub talie;
mâneci aplicate terminate cu
manşete; sistem de închidere
cu fermoar detaşabil, montat

EIP categoria a II-a -
îmbrăcăminte de
semnalizare mare
vizibilitate pentru
utilizare profesională
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pe centrul feţei, două
buzunare aplicate pe piepţi
închise cu fermoar, respectiv
clapă, şi două buzunare cu
deschidere dublă şi asigurate
cu clapă, aplicate la partea
inferioară, faţă; un buzunar cu
burduf şi clapă pe mâneca
stângă; la interior un buzunar
cu burduf şi asigurat cu clapă
pentru telefon, un buzunar de
acte pe căptuşeală; la
terminaţie cu tiv şi elastic de
ajustare introdus în tiv în
părţile laterale
Personalizare: seriarafie si
broderie conform pct. 3

Pantaloni matlasaţi Material exterior: tercot
Compoziţie fibroasă: 67% PES
+ 33% bbc
Masa: (200 ± 10)g/m2
Modificări dimensionale:
maximum ± 2%
Rezistenţă vopsiri: minimum 4
Strat termoizolant: netesut
Compoziţie fibroasă: 100%
PES
Masa: (50±10)g/m2
Căptuşeală: ţesătură
Compoziţie fibroasă: 100%
PES
Masa: (90±5) g/m2

Culoare: bleumarin, cu o
dungă circulară pe fiecare
picior, de culoare portocaliu-
orange, şi două benzi
circulare din benzi
reflectorizante argintii cu
lăţimea de 5 cm dispuse
circular pe fiecare picior
Confecţionare: croire
specifică pentru pantalonii
pentru bărbaţi şi femei;
betelie cu găici şi elastic la
spate şi curea textilă cu
cataramă trident din plastic;
şliţ închis cu fermoar; două
buzunare cu deschidere oblică
pe şold, două (acte) + 1
(staţie) buzunare cu burduf şi
clapă, aplicate pe părţile
laterale, înspre faţă, la circa
29 cm de cordon şi opţional la
medici şi asistenţi un buzunar
de foarfecă aplicat pe piciorul
drept
Pantalonii matlasaţi sunt
dublaţi cu căptuşeală
matlasată împreună cu stratul
termoizolant de 50 g/m2.

EIP categoria a II-a -
încălţăminte de
îmbrăcăminte de
semnalizare mare
vizibilitate pentru
utilizare profesională

Bocanci Piei bovine cu faţa naturală,
căptuşită integral

Culoare: negru
Confecţionare: sistem de
închidere prin înşiretare peste
burduf (bocanci tip polonez),
realizaţi din piei bovine cu
faţa naturală, căptuşită
integral, cu bombeu de
securitate metalic (200 J), cu

EIP categoria a II-a -
încălţăminte de
încălţăminte de
securitate,
antiperforaţie, cu
talpă antiderapantă
rezistentă la
hidrocarburi
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talpă din PU cu dublă
densitate şi inserţie
antiperforaţie (forţă de
perforaţie 1100 N). Categorie
şi simboluri de marcare S1 P
SRA, conform EN ISO
20345: 2004+A1: 2007

Jacheta Material exterior: tercot
Compoziţie fibroasă: 65% PES
+35% bbc
Masa: (200±10)g/m
Modificări dimensionale:
maximum ± 2%
Rezistenţă vopsiri: minimum 4
Strat termoizolant: netesut
Compoziţie fibroasă: 100%
PES
Masa:(180±10)g/m
Căptuşeală: ţesătură
Compoziţie fibroasă: 100%
PES
Masa: (90±5) g/m

Culoare: portocaliu-oranage
jumatatea superioară şi
bleumarin   jumatatea
inferioară, cu două benzi
reflectorizante argintii cu
lăţimea de 5 cm, dispuse
circular pe corpul şi mânecile
jachetei.
Confecţionare: mesadă
detasabila ;căptuşire la partea
superioara cu  tricot
plasa;guler inalt;gluga cu snur
de ajustare pe cap detasabila
,pliata intr-un buzunar
asigurat cu fermoar cu doi
cursori, amplasati la partea
din spate,sub talie; maneci
aplicate cu manseta  cu elastc;
sistem de inchidere cu
fermoar detasabil,montat pe
centrul fetei ,doua buzunare
aplicate pe piepti inchise cu
fermoar,respectv clapa , si
doua buzunare cu deschidere
dubla si asigurate cu clapa
,aplicate la partea inferioara
fata; un buzunar cu burduf si
clapa pe maneca stanga ; la
interior un buzunar cu burduf
si asigurat cu clapa pentru
telefon,un buzunar de acte pe
captuseala;la terminatie cu tiv
si elastic introdus in partile
laterale pentru ajustare pe
corp.
Personalizare: serigrafie si
broderie conform pct.3

EIP categoria a II-a -
îmbrăcăminte de
semnalizare mare
vizibilitate pentru
utilizare profesional

3. Personalizare cu însemnele specifice serviciului de ambulanţă
Personalizarea se realizează prin două proceduri:
3.1. serigrafiere
3.2. broderie
3.1. Serigrafierea se aplică numai pe spatele produsului şi se realizează cu vopsele rezistente la

minimum 50 de spălări, în culori contrastante faţă de materialul pe care se aplică, respectiv:
- culoarea bleumarin la cămaşă şi jachetă.
Logoul „SERVICIUL DE AMBULANŢĂ" se serigrafiază liniar, unul sub altul, conform

desenului din figura nr. 1. Serigrafierea numelui judeţului Vrancea în figura nr. 1 este exprimată
exemplificativ, ofertantii vor prezenta logoul cu numele judetului CONSTANTA.
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Figura nr. 1 - Model exemplificativ de serigrafiere
Dimensiunea literelor serigrafiate trebuie să fie de:
- 2,5/0,7 cm pentru logoul „SERVICIUL DE AMBULANŢĂ";
- 4/1 cm pentru denumirea judeţului „CONSTANŢA";
- 4,5/1 cm pentru funcţia utilizatorului, care se va scrie la distanţă de 1 cm sub denumirea

judeţului.
3.2. Broderia se face prin coasere la maşini specializate cu program, cu aţă rezistentă la minimum

50 de spălări sau cu fir metalic argintiu.
Aplicarea broderiei se face astfel:
- pe material sau pe ecusoane, fixate cu bandă velcro pe faţa sau mânecile articolelor de

îmbrăcăminte. Forma şi dimensiunile ecusoanelor trebuie să fie conform următoarelor specificaţii,
respectiv conform figurilor nr. 2 şi 3.

- Cămaşă, Haină si Jacheta: personalizarea conţine 3 tipuri de ecusoane brodate, cu dimensiunile
de (8 x 10) cm şi care conţin: „crucea vieţii cu 6 braţe" Ø 4,5 cm, pe fond bleumarin cu chenar alb +
logoul „SERVICIUL DE AMBULANŢĂ" cu litere de h = 0,8 cm, de culoare bleumarin + denumirea
judeţului „CONSTANTA", cu litere de h = 1 cm, de culoare bleumarin, fixate prin bandă velcro. Fondul
ecusonului este alb la Cămaşă,  Jachetă şi Haină. Dispunerea acestora se face astfel:

• ecusonul cu sigla serviciului judeţean se montează pe pieptul drept (figura nr. 3);
Modelul de ecuson agreat conform figura nr.2 este  „crucea

vieţii cu 6 braţe" fond portocaliu, chenar si siglă albe, scris, margine
şi desen bleumarin

• ecusonul cu „crucea vieţii cu 6 braţe" se montează pe mâneca stângă.

Figura nr. 2) - Modele exemplificative de ecusoane cu „crucea vieţii"- ofertantii vor prezenta
ecusoane cu numele judetului CONSTANTA

- Haină: direct pe spate, pe platca de la partea superioară, cu următoarele dimensiuni: „crucea
vieţii cu 6 braţe" Ø 14 cm, pe fond bleumarin cu chenar alb + logoul „SERVICIUL DE AMBULANŢĂ"
cu litere de h = 2,5 cm, de culoare bleumarin + denumirea judeţului „CONSTANTA", cu litere de h = 3
cm, de culoare bleumarin.
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Ecusoanele de identificare a profesiei, respectiv: medic, asistent, ambulanţier, sunt detaşabile şi
se fixează cu benzi velcro, pe faţa produsului, deasupra buzunarului stâng sau pe clapa de buzunar .
Dimensiunile acestora sunt de (9,5 x 3) cm şi sunt pe fond bleumarin cu chenar alb, cu litere de h = 0,9
cm, de culoare albă. Modelele de ecusoane sunt prezentate în figura nr. 3.

MEDIC
ASISTENT

AMBULANŢIER
CONDUCATOR AUTO

Figura nr. 3) - Modele exemplificative ecusoane de identificare a profesiei
Toate ecusoanele şi însemnele serviciului vor fi detaşabile şi fixate prin bandă velcro.
Standarde de cerinţe referitoare la echipamentul individual de protecţie
- SR EN 340:2004 (EN 340:2003) „Imbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale" (pentru oricare

dintre articolele de îmbrăcăminte componente ale uniformei pentru personalul medical din cadrul
serviciilor de ambulantă)

- SR EN 471+A1:2008 (EN 471:2003 + EN 471: 2003/A1:2007) „Imbrăcăminte de semnalizare
de mare vizibilitate pentru utilizare profesională. Metode de încercare şi cerinţe" (pentru articolele de
îmbrăcăminte EIP categoria a II-a - îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare
profesională si component uniformă)

- SR EN 342:2004 (EN 342:2004) „Imbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de
îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului" [cu adaptări de metode si calcularea izolaţiei termice
conform SR EN ISO 9920: 2007 (EN ISO 9920: 2007) „Ergonomia ambianţelor termice. Determinarea
izolării termice şi a rezistenţei la evaporare a unui ansamblu vestimentar"], (pentru haina matlasată şi
pantalonul matlasat din componenţa uniformei de iarna pentru personalul medical din cadrul serviciilor de
ambulanţă)

4. Conditii tehnice impuse:
Articolele de îmbrăcăminte care compun uniforma personalului de intervenţie din cadrul

serviciului de ambulanţă trebuie să îndeplinească prevederile legislative şi cele din standardele de cerinţă
referitoare la echipamentul individual de protecţie.

Impreuna cu oferta se va prezenta si o mostra a echipamentului solicitat
(uniforma completa de iarna). Producatorul va demonstra ca materialele folosite in procesul de
fabricatie au calitatea si proprietatile impuse de specificatiile tehnice si de standardele de cerinte
mentionate in caietul de sarcini, au caracteristici tehnice compatibile referitoare la mentinerea stabilitatii
dimensionale la spalat si calcat, respectiv modificari dimensionale la spalat de ± 2%, rezistenta vopsirilor:
minim 4 si garanteaza ca nu au efecte nocive asupra organismului uman.

Mostrele de produs si produsele livrate in cadrul contractului vor fi
însoţite de declaraţie de conformitate emisă de către confecţioner şi buletine
de analiză emise de un laborator specializat, neutru, datat în anul 2012 -
pentru materiile prime folosite. Neprezentarea mostrelor si a buletinelor de
analiză solicitate are ca efect descalificarea ofertantului. Se va prezenta o copie
de pe  acreditarea laboratorului de profil care a efectuat analizele de
laborator.

Se vor prezenta buletine de analiză emise de laborator specializat neutru
cât şi declaraţii de conformitate emisă de confecţioner pentru fiecare piesă de
echipament astfel încât să rezulte caracteristicile materialului de execuţie
solicitat în tabelul cu componenţa uniformei.

Mostrele prezentate de către operatorul economic a cărei ofertă a fost declarată câştigătoare rămân
în proprietatea autorităţii contractante si vor constitui modele de referinţă în funcţie de care se verifică
calitatea produselor contractate.
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Stabilirea  mărimilor articolelor de echipament care fac obiectul prezentei proceduri de
achiziţie se va face in baza mostrelor de marimi prezentate de furnizori, la sediul autorităţii
contractante, in termen de 3 zile dupa incheierea contractului.

Autoritatea contractanta poate modifica structura echipamentelor numai daca apar
modificari legislative care impun acest lucru.

5. Livrarea:
Livrarea  produselor se va face dupa incheierea contractului de achizitie, pe baza de comanda

ferma.
Cantitatile necesare sunt cuprinse intre o cantitate  minima si maxima, iar necesarul exact

va fi livrat pe baza de comanda pe parcursul derularii acordului cadru.
Termenul de livrare este de maxim 30 de zile de la transmiterea comenzii ferme de către

autoritatea contractantă.
Transportul va fi asigurat de către furnizor fara perceperea unor costuri suplimentare.
Locul  de  livrare stabilit este  Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta Str. Bravilor, nr.1.
6. Garantia:
Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele sunt noi, nefolosite. De asemenea,

furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate nu vor avea niciun defect ca
urmare a proiectului, materialelor sau manoperei, sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a
furnizorului şi că acestea vor rezista la parametrii conform, în condiţii normale de funcţionare.
Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este 24 luni.

7. Receptia
Recepţia se executã la produsul gata confecţionat, la sediul achizitorului, prin verificare

bucatã cu bucatã pe baza specificaţiilor tehnice, a tabelului de măsurători întocmit de
confecţioner, a modelului de referinţă prezentat şi a buletinelor de analizã pentru materiile
folosite.

În cazul în care autoritatea contractantă constată neconformităţi, aceasta îşi rezervă dreptul
de a impune măsuri de remediere a acestora, mergând până la rezilierea contractului de achiziţie
publică.

Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă
fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a celor defecte sau necorespunzătoare.

DIRECTOR MEDICAL
DR. CEALERA IONUT
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Acord cadru si contract

Acord – cadru de furnizare
nr.______________data_______________

1.Părţile acordului-cadru

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările şi completările ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru,

între

Serviciul de Ambulanta Judetean  Constanta cu sediul in, Constanta, str. Bravilor, nr. 1, judetul
Constanta,  telefon / fax 0241/623913, cod fiscal 7453157, cont de virament nr.
RO25TREZ2315041XXX000608 deschis la Trezoreria  Municipiului  Constanta, reprezentată prin
Manager General, DR.Vasile Popescu,in calitate de promitent-achizitor
pe de o parte,

şi
....................................................................................(denumirea operatorului economic) cu sediul
în . ..........................................................................................., (adresa operatorului economic)
telefon/fax ..................................................., număr de înmatriculare
.................................................., cod fiscal......................................................, cont
(trezorerie)........................................................................., reprezentată prin
...........................................................,(nume şi preunume reprezentant legal)
funcţia..................................., în calitate de promitent furnizor, pe de altă parte.

2. Scopul acordului cadru
2.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor
guverna contractele de furnizare ce urmează a fi atribuite în temeiul şi pe durata derulării
prezentului acord.
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor din anexa nr......la
prezentul acord-cadru şi după caz, prestarea serviciilor accesorii furnizării produselor, în condiţiile
convenite în prezentul acord.

3. Durata acordului- cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 4 luni adică de la 01.09.2012 până la.31.12.2012

4. Preţul unitar al produselor
4 .1 – Preţul unitar al produselor este cel inclus de promitentul furnizor/promitenţii furnizori în
propunerea financiară şi este prevăzut în anexa nr....., la prezentul acord-cadru. (dacă acordul
cadru este încheiat cu mai mulţi operatori, în anexă se vor cuprinde toate propunerile financiare
ale acestora)
5. Ajustarea preţului
5.1 - Preţul nu se ajustează
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6. Cantitatea previzionată
6.1 - Cantitatea previzionata de produse ce urmează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente
este prevăzută în anexa... la prezentul acord-cadru.

7. Obligaţiile promitentului- furnizor
7.1 - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea prevăzută
în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
7.2 - Promitentul-furnizor se obligă să furnizeze produsele astfel cum au fost prevăzute în acordul
– cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.
7.3 – Promitentul-furnizor se obligă să despăgubească promitentul -achizitor împotriva oricăror:
a)reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
7.4 - Promitentul-furnizor se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
prezentul acord-cadru.
7.5 – Dacă pe parcursul derulării prezentului acord cadru se vor înregistra reduceri ale preţurilor în
legătură cu produsele ce fac obiectul acordului cadru, promitentul furnizor se obligă să notifice
achizitorul, părţile urmând a conveni ajustarea preţului iniţial.

8. Obligaţiile promitentului–achizitor
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul
convenit, respectiv 60 zile de la data de primire a facturii.
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă
procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul furnizor declară că nu mai are
capacitatea de a răspunde solicitărilor.
8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când
valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma
contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale
impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice.

9. Comunicări
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

10. Documentele acordului cadru:
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a) propunerea tehnică
b)propunerea financiară
c)caiet de sarcini
d)alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse contractele de asociere
legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiţionale, angajamentul ferm privind susţinerea
de către un terţ, prezentat de ofertantul/ofertanţii declarat /declaraţi câştigător/câştigători).

11. Încetarea acordului cadru
11.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:
- prin ajungerea la termen
-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor
proceduri în raport cu anumite praguri valorice
(2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:

- prin acordul de voinţă al părţilor ;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător
a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă
de.... zile a părţii în culpă.

12. Litigii
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord-

cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.

Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi şi numarul de exemplare)

Promitent-achizitor, Promitent- furnizor,

semnături autorizate)

............................
LS

(semnături autorizate)

..............................
LS
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Contract subsecvent de furnizare

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

între

Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta cu sediul in, Constanta, str. Bravilor, nr. 1, judetul
Constanta,  telefon / fax 0241/623913, cod fiscal 7453157, cont de virament nr.
RO25TREZ2315041XXX000608 deschis la Trezoreria  Municipiului  Constanta, reprezentată prin
Manager General, DR. Popescu Vasile,in calitate de achizitor pe de o parte,

şi
……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă
................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie,
bancă) ................................................................... reprezentată prin
................................................................ (denumirea conducătorului),
funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b.achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d.produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în
perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
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i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3.3 - Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi
orice organizaţie având personalitate juridică.

3.4 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze Echipament individual de protecţie pentru personalul

de intervenţie din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Constanta în perioada convenita şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de furnizare Echipament individual de protectie pentru personalul de intervenţie din
cadrul serviciului de ambulanţă .

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al
serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor este de…………………….lei la care
se adaugă………………………..lei reprezentând TVA..

5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la................................până la
31.12.2012.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
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c) documentatia de atribuire
d) documentele de calificare

6.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilită la art.6.1.

7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia
achizitorului,................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele
definite în prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică in conformitate cu Ordinul M.S. 1479/2010.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de
livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract, numai in baza comenzilor ferme emise
de achizitor.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit
de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3- Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta.
8.4- Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la primirea facturii atunci
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1- Daca furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a
deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul
contractului de 0,1%/zi de intarziere.
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 60 zile de la primirea
facturii, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
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procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

10. Recepţie, inspecţii, teste si Ambalare şi marcare
10.1 - Achizitorul numeste o comisie de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
10.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul
contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
10.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor si anume Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta,Str.Bravilor,
nr.1.
10.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor

lor tehnice.
10.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
10.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau altor obligaţii prevăzute în contract.
10.7 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea din timpul transportului, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la
destinaţia finală.
10.8 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
11. Garantia de buna executie a contractului
11.1 - Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5%
din valoarea contractului, fara TVA .
11.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia de participare dupa depunerea celei de buna
executie.



8

Acord cadru si contract

11.3. -Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
11.4. – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in momentul in care contractul
inceteaza a mai produce efecte.
11.5. - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
12.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean
Constanta, Str.Bravilor, nr.1., respectând:

a) in termen de 30 de zile de la emiterea comenzii ferme  şi
b) termenul comercial stabilit.

12.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele si anume:
- factura fiscala
- avizul de expediere
- dispozitia de livrare
12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
12.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie produselor.

13. Asigurări
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, respectand
termenul convenit la pc.12.1.

14. Perioada de garanţie acordată produselor
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin
contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu
excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau
oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor rezista la parametrii solicitaţi, în
condiţii normale de funcţionare.
14.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este 24 luni.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.
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14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
14.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de
a înlocui produsul în perioada de 10 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele
care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă
de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
14.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala
furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea
faţă de furnizor prin contract.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

16.Încetarea contractului
16.1 - Prezentul contract de furnizare va înceta de drept dacă în termen 50 de zile la data emiterii
ordinului administrativ de începere Furnizorul nu a demarat furnizarea produselor în cauză.
16.2 - Prezentul contract de furnizare va înceta de drept dacă nu a generat nicio plată într-o
perioadă de 60 de zile de la emiterea facturii. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea
vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată.
16.3 - Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite anterior în cadrul articolelor 16.1 şi 16.2,
Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) după acordarea
unui preaviz de 10 zile Furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei
autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la
acestea:

a) Furnizorul nu furnizează produsele conform cu prevederile prezentului contract;
b) Furnizorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 10 zile notificării emise de

către Achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării
obligaţiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a furnizării
produselor;

c) Furnizorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de către
Achizitor;

d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei
printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

f) Furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de
probă pe care Achizitorul o poate justifica;

g) împotriva Furnizorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu
privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în
dauna intereselor financiare ale CE;
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h) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din
bugetul CE, Furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al
neexecutării obligaţiilor sale contractuale;

i) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la
personalitatea juridică, natura sau controlul Furnizorul, cu excepţia situaţiei în care asemenea
modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

j) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului
contract;

17. Întârzieri în îndeplinirea contractului
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada prevazuta la
pc.12.1.
17.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea
datei de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
17.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
furnizorului.

18. Forţa majoră
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
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soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele
judecătoreşti din România.

20. Limba care guvernează contractul
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20.2 - Dacă există versiuni ale oricărei părţi din contract, scrise în mai multe limbi, va prevala
versiunea în limba română;

20.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.

21. Comunicări
21.1 - (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.
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
22.2 – Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România,
precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudenţei Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea
sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea
aceloraşi legi şi reglementări.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Furnizor,
................................ ...........................

(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)
LS
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________

(denumirea/numele)
FORMULAR NR. 1

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .........................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de
............................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate
punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care

cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta

de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta

decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi
proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără
a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au
legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

Data
Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)
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Formulare

FORMULAR NR. 2
OPERATOR ECONOMIC

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-
persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se
menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se
inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se
inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii
contractante],

declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatia prevazuta in  art. 69^1 din  ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ   Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare :

ART. 69^1
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului

de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale,
astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire.

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

Operator economic,

……………………
(semnătura autorizată)
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Formulare

FORMULAR NR. 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul __________, reprezentant împuternicit al ________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa

candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgentă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări  prin
Legea nr. 337/2006, actualizata la data prezentei, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

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

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Candidat/ofertant,
_________________

(semnătura autorizată)
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Formulare

FORMULAR NR. 4

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,
actualizata la data prezentei

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al
_______________________________, (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor
de achiziţie publică având ca obiect
................................................................................................................................(denumirea produsului,
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de
....................................................... .........declar pe proprie răspundere că :

a. nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic. De
asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege ;

b. mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data
solicitată............................. ;

c. in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod constiincios obligatiile contractuale neproducand
prejudicii grave beneficiarilor acestora ;

d. nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.

e. prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

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

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a

ofertei)

Data completării ....................
Candidat/ofertant,

_________________
(semnătura autorizată)
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Formulare

FORMULAR NR. 5

OPERATOR ECONOMIC
_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LIVRARI ÎN ULTIMII 3 ANI

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

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
...........................................................................

(denumirea si adresa autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………
(se precizează data expirării perioadei de

valabilitate a ofertei )

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )
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Formulare

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
furnizorului*)

Preţul total al
contractului

Procent
îndeplinit de
furnizor %

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare**)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

Operator economic,
......................

(semnatura autorizată)
________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie);
contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a livrarii



FORMULAR NR.6
OFERTANTUL

__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

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

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
(denumirea/numele ofertantului)
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam

_________________________________________________________________________________
(denumirea produsului)

pentru suma de  ________________________ lei, platibila dupa furnizarea produselor,
(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ______________________ lei.
(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele in
graficul de timp solicitat de catre achizitor in Caietul de Sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ________________

(durata în litere si în cifre)
zile, respectiv până la data de ____________________ şi ea va rămâne obligatorie pentru

(ziua/luna/anul)
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";

nu depunem oferta alternativă. (se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care
o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)
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OPERATOR ECONOMIC FORMULAR  NR. 7
....................................................
(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR PRETURI

Nr crt Denumire produs Um Cantitate Pretul unitar
Lei fara TVA

Valoarea
totala

Lei fara TVA
1 2 3 4 5 6= 4 X 5

1 Cămaşăcu manrci lungi personalizata buc 350

2 Jacheta bicolora personalizata buc 350

3 Haina impermeabila bicolora
personalizata

buc 350

4 Pantaloni matlasati buc 350

5 Bocanci buc 350

TOTAL 0

Valoarea ofertei este de ...............................lei fara TVA

Operator economic,

(semnatura autorizată)
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