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SECŢIUNEA I
FISA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
(A.N.R.S.C.).
Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6 sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 023986 Ţara: România
Serviciul administrativ, achiziţii
Telefon: 021.326.17.92
publice: Dan Iliescu
E-mail: dciliescu@anrsc.ro
Fax: 021.326.17.96
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
X ministere ori alte autorităţi publice centrale
X servicii generale ale administraţiilor publice
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante

da □

nu X

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
(A.N.R.S.C.). - Seviciul Financiar, Contabilitate, Administrativ – Biroul Adminitrativ, Achiziţii Publice,
str. Romulus, nr. 6, sector 2, Bucureşti, tel: 021.326.17.92, tel/fax: 021.326.17.96
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări : 24.11.2010, ora 14:00
Adresa la care se pot depune solicitările de clarificări: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), str. Romulus, nr. 6, sector 2, Bucureşti,
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 26.11.2010, ora 14:00

I.c. Căi de atac
Eventualele contestaţii se pot depune :
A. fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Ţara: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon/fax +4(021)3104641 +4(021)3104642
Adresă internet:
www.cnsc.ro.
B. fie la autoritatea contractanta – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) str. Romulus, nr. 6, sector 2, Bucuresti si ulterior la Curtea de apel, sectia de
contencios administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
I.d.Sursa de finanţare : Bugetul de stat
După caz, proiect / program finanţat din
fonduri comunitare da □ nu X
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract : Contract de furnizare cartuşe de toner
II.1.2) Denumire contract şi locul de livrare : Contract de furnizare cartuşe de tonere, livrarea se va efectua
în str. Romulus, nr. 6, sector 2, Bucureşti.
(b) Produse X
Cumpărare X
Principalul loc de livrare: str. Romulus, nr. 6, sector 2, Bucureşti
Coduri CPV 30125100-2 (Cartuşe de tonere)
II.1.3.) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică X
II.1.5.) Durata contractului de achiziţie publică : 10 zile
II.1.4.) Divizarea pe loturi
DA X
NU □
Ofertele se depun pe :
un singur lot □ unul sau mai multe loturi X
toate loturile □
II.1.7. ) Ofertele alternative sunt acceptate
da □
nu X

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Furnizarea de cartuşe de tonere. Cantitatea este prevăzută în caietul de sarcini:
NOTA : livrarea se va efectua în maxim 10 zile de la semnarea contractului
II.2.2)Opţiuni :
III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.3 Alte condiţii particulare referitoare la contract:
da □
nu X
III.3.1. Contract rezervat
da □
nu X
III.3.2. Altele
IV: PROCEDURA
IV.1.) Procedura selectată
Negociere cu anunţ de participare □
Licitaţie deschisă □
Negociere fără anunţ de participare □
Licitaţie restrânsă □
Cerere de oferte X
Licitaţie restrânsă accelerată □
Concurs de soluţii □
Dialog competitiv □
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică
DA X
NU □
A. Precizări specifice

a) elementul ofertei care urmează să facă obiectul procesului de reofertare: preţul unitar
b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum
rezulta acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului: NU există limite
c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul
când aceste informaţii vor fi disponibile-sistemul informatic va pune la dispoziţia participanţilor la
procesul repetitiv de reofertare informaţii referitoare la :
- existenţa de preţuri sau valori noi prezentate în cadrul licitaţiei electronice
- numărul participanţilor la licitaţia electronică
-clasament
d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice :
* Inainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă va realiza o evaluare
iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire, în vederea stabilirii
ofertelor admisibile.
* În vederea realizării etapei electronice, Autoritatea contractantă va introduce în SEAP
informaţiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractantă va invita toţi ofertanţii care
au depus oferte admisibile să prezinte preţuri noi. Invitaţia se transmite simultan, tuturor ofertanţilor
respectivi. Invitaţia de participare şi notificările de începere a licitaţiei electronice vor fi generate şi
transmise automat de către sistem la adresa de poştă electronică (e-mail) înregistrată în sistem ca adresă de
contact şi vor fi disponibile în secţiunea „Notificări de sistem”.
* Se va organiza procedura de licitaţie electronică, ca etapă finală.
e) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze:
- în cadrul licitaţiei electronice ofertanţii participanţi nu pot decât să
îmbunătăţească ofertele depuse anterior organizării acestei faze.
- licitaţia electronică se va finaliza după desfăşurarea rundei nr.1 a licitaţiei
electronice.
**în cazul în care operatorul economic, declarat admis şi înscris în SEAP, nu modifică în
cadrul fazei de licitaţie electronică elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea
clasamentului final este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior desfăşurării acestei faze,
şi care a fost introdusă în SEAP de autoritatea contractantă.
**Numărul de runde ale licitaţiei electronice: 1.
**Licitaţia electronică va începe la doua zile lucrătoare de la transmiterea invitaţiei.
**Durata unei runde: 1 (una) zi.
f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile
concrete de realizare a conectării: în vederea participării la licitaţia electronică operatorii economici
trebuie să fie înregistraţi online şi să deţină certificat digital valid pentru acces în sistem. Informaţii
disponibile
pentru
conectare
şi
înregistrare
la:
http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF.

B. Autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică cu respectarea prevederilor art. 200 din
OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obţinut
în urma finalizării licitaţiei electronice aşa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006 cu modificările
şi completările ulterioare.
După încheierea rundei de reofertare, se solicită operatorilor economici situaţi pe primul loc, conform
clasamentului afişat de operatorul SEAP, să transmită autorităţii contractante Formularul de oferta nr.10A
şi Centralizatorul de preţuri, completate cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare
electronică.
NOTA: În cazul în care după finalizarea etapei finale de licitaţie electronică vor exista preţuri
egale, autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici în cauză noi propuneri financiare
care se vor depune în plic închis la sediul autorităţii contractante.
IV.3.) Legislaţia aplicată
1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Hotărârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completarile ulterioare.
V. CRITERII DE CALIFICARE
V.1) Situaţia personală a ofertantului
Declaraţie privind eligibilitatea
Solicitat X
Nesolicitat □
1. Prezentarea Declaraţiei pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul nr. 12 A
din Secţiunea III – Formulare a Documentaţiei de atribuire.
Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică .
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare: Solicitat X
Nesolicitat □
1. Prezentarea Declaraţiei pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul nr. 12 B
din Secţiunea III – Formulare a Documentaţiei de atribuire.
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică .
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane
juridice/fizice
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
române:
instanţa competentă in original, sau copie legalizata, emis la cel mult 30 zile
inainte de data deschiderii ofertelor.
Solicitat X
Nesolicitat □
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul
Persoane juridice
economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de
/fizice străine
înregistrare ca persoană fizică sau juridică, in conformitate cu prevederile legale din
Solicitat X
tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate în original,
Nesolicitat □
insotite de traducere autorizata.
V. 3.) Situaţia economico-financiară
V.3.1)Informaţii privind situaţia economico-financiară
Se va completa Formularul nr. 2
Solicitat X
Nesolicitat□

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică şi/sau profesională
Solicitat X
Nesolicitat □
1. Lista principalelor contracte încheiate în ultimii trei ani, care au avut ca obiect furnizarea de
produse similare cu cele ofertate (contracte încheiate şi finalizate), în ordinea descrescătoare a valorii lor
(Formular F4 – Secţiunea Formulare); Ofertantul trebuie să fi îndeplinit şi realizat în ultimii 3 ani cel puţin
un contract care a avut ca obiect furnizarea de produse similare.
2. Documente, emise de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului calităţii.
Ofertantul va prezenta documente care să ateste conformitatea cu standardele şi normele de calitate impuse
de Comunitatea Europeană (cel putin ISO 9001 sau alte documente echivalente).
4. Declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că produsele ofertate sunt produse noi,
nereîncărcate, nereciclate şi neremanufacturate şi că în procesul de fabricaţie al produselor respective nu se
folosesc cartuşe goale tip OEM.
5. Minim 2 recomandări din partea altor beneficiari/clienţi.
6. Operatorii economici au obligatia de a prezenta pana la data depunerii ofertei mostre pentru
produsul ofertat. Mostrele vor fi depuse la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) str. Romulus, nr. 6, sector 2, Bucuresti, numar telefon
021.326.17.92 – int. 112, persoana de contact Dutulescu Cristian.
La şedinţa de deschidere operatorii economici trebuie să facă dovada depunerii mostrelor prin
prezentarea unui document constatator (proces verbal de predare – primire, aviz de expediţie, etc).
Nota: In cazul neprezentării de mostre, până la data limita de depunere a ofertelor, acestea
vor fi declarate inacceptabile.
6. Autorizare pentru livrarea produselor/autorizaţie pentru comercializarea produselor, emisă de
către producătorul produselor ofertate (Formular B3 din Secţiunea III) – solicitat pentru
distribuitori/comercianţi;

VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei:
limba română
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei:
Oferta va fi valabilă 30 zile
VI.3) Garanţie de participare
Solicitat □
Nesolicitat X
VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnică se va întocmi in conformitate cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini. De
asemenea propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei
propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini.
VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare
- Propunerea financiară va fi prezentată în lei conform Formularului 10A şi a Centralizatorului de preţuri
(Anexa nr. 1).
Oferta se va prezenta pe suport de hartie.
NOTA
- Valorile la destinaţia finală, fără TVA, din ofertă şi din Centralizatorul de preţuri se vor înscrie
în mod obligatoriu cu 2 (doua) zecimale;
- Operatorul economic câştigator are obligaţia ca până la semnarea contractului să aibă sau să-şi
deschidă cont la Trezoreria Statului.
VI.6) Modul de prezentare a ofertei
1.Adresa la care se prezintă oferta: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), str. Romulus, nr. 6, sector 2, Bucureşti. Telefon
021.326.17.92, Fax 021.326.17.96.
2. Data limită pentru depunerea ofertei: 29.11.2010, ora 09:00
3. Numărul de exemplare: 1 ex.
4. Modul de prezentare a documentelor: Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea
financiară se vor introduce, în ordinea menţionată anterior, într-un plic.
Plicul va fi marcat cu adresa ofertantului pentru a fi returnat nedeschis în cazul în care oferta este declarată

întarziată, este depusă la o altă adresă decat cea specificată în documentaţia de atribuire. Plicul va fi
introdus într-un plic exterior care va fi marcat cu adresa autorităţii contractante şi pe care se va menţiona:
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 29.11.2010 ora 9:30 şi va fi însoţit de următoarele
documente:
a) scrisoare de înaintare;
b) împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la procedura de
achiziţie.
Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate de reprezentantul/reprezentanţii
autorizat/autorizaţi să angajeze operatorul economic prin contract. In cazul documentelor emise de
instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate
conform prevederilor legale.
5)NOTA: Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare, la data deschiderii ofertelor, are ca
efect respingerea ofertei.
ATENŢIE :
- Toţi ofertanţii vor întreprinde toate măsurile necesare pentru înregistrarea în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice SEAP, la adresa electronică: www.e-licitatie.ro.
- Conform prevederilor art. 42 din HG nr. 1660/2006, la licitaţia electronică au dreptul să participe doar
operatorii economici înregistraţi în SEAP şi cărora le-au fost transmise invitaţii de participare la aceasta
faza de către autoritatea contractantă.
6) Dupa încheierea rundei de licitaţie electronică, se solicită operatorului economic situat pe primul loc
conform clasamentului afişat de SEAP să transmită autorităţii contractante Formularul de oferta nr. 10A şi
Anexa nr. 1 – Centralizator de preţuri, completate corezpunzator în funcţie de valoarea ofertei transmise în
cadrul rundei de licitaţie electronică la care au participat. Se solicită ofertanţilor să transmită aceste
formulare la s
ediul autorităţii contractante în următoarea zi lucrătoare de la încheierea rundei de licitaţie electronică, în
original, semnate şi stampilate de către reprezentantul legal al ofertantului sau de o persoană împuternicită.
7) In cazul în care după finalizarea etapei finale de licitaţie electronică vor exista preţuri egale, autoritatea
contractantă va solicita operatorilor economici în cauza noi propuneri financiare care se vor depune în plic
închis la sediul autorităţii contractante.
VI.7) Data limita de depunere a ofertei
29.11.2010, ora 09ºº
- modificarea şi retragerea ofertei se poate efectua
VI.8)Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei
înainte de data limita prezentată la pct.VI.7;
VI. 9) Deschiderea ofertelor
1. Ora, data şi locul de deschidere a ofertelor:
Data: 29.11.2010, ora 9.30, Romulus, nr. 6, sector 2, Bucureşti, tel: 021.326.1.92, fax: 021.326.17.96.
2. La şedinţa de deschidere pot participa reprezentanţi ai operatorilor economici în baza unei
împuterniciri în acest sens.
3. Modul de lucru al comisiei de evaluare: activitatea comisiei se va desfăşura în conformitate cu
prevederile capitolului VI din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completăile ulterioare.
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut, pentru fiecare LOT în parte, cu respectarea cerinţelor solicitate prin Caietul
de sarcini.
X
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VIII.1 Garanţie de buna execuţie
DA X NU
DA □
NU
X
VIII.2 Ajustarea preţului contractului
(Preţul rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului)

Serviciul Financiar, Contabilitate, Administrativ
Georgeta Brezeanu
Serviciul Administrativ, Achiziţii Publice
Mădălin Tudorache

SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI
I. Introducere:
Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.
Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.
Neîndeplinirea acestora duce la descalificarea ofertantului.
II. Obiectul contractului:
Achiziţionarea de cartuşe de toner pentru imprimante şi faxuri, Cod CPV 30125100-2, pe bază de
comandă, conform specificaţiilor tehnice mai jos menţionate:

Lot

Denumire produs

1. Toner imprimanta LEXMARK E320
2. Toner imprimanta HP 1022
Toner imprimanta HP LJ 3390
3.
ALL-IN-ONE (cod HP 6500X)
4. Toner imprimanta OKI B6100n
5. Toner imprimanta OKI B6200n
6. Toner Xerox Phaser 6130 - Black
Toner pentru Fax Panasonic KX-FL
7.
403 (AT)
Cartus inkjet Canon Pixma IP5200
8.
Black
Cartus inkjet Canon Pixma IP5200
9.
Black
Cartus inkjet Canon Pixma IP5200
10.
Cyan
Cartus inkjet Canon Pixma IP5200
11.
Magenta
Cartus inkjet Canon Pixma IP5200
12.
Yellow

Caracteristici
08A0478 – 6.000 pag.@ 5%
Q2612A – 2.000 pag.@ 5%

UM Cantitate
Buc
Buc

10
20

Q5949XD (2xQ5949X) – 2x6.000 pag.@ 5% Set

5

9004058 – 15.000 pag.@ 5%
9004078 – 10.000 pag.@ 5%
106R01285 – 2.500 pag.@ 5%

Buc
Buc
Buc

8
5
2

KX-FAT 88

Buc

20

PGI-5Bk

Buc

2

CLI-8Bk

Buc

2

CLI-8C

Buc

2

CLI-8M

Buc

2

CLI-8Y

Buc

2

Produsele livrate vor fi noi, originale sau echivalente şi de ultimă generaţie. Nu se admit produse
reîncărcate, reciclate sau remanufacturate.
III. Condiţiile de livrare
Produsele contractate se vor livra în Str. Romulus nr. 6, Sector 2, Bucureşti.
Livrarea trebuie să fie însoţită obligatoriu de următoarele documente, după caz:
- factura fiscală;
- aviz de însoţire a mărfii;
- certificat de calitate eliberat de producător;
- certificat de garanţie valabil de la data efectuării recepţiei cantitative şi calitative.
IV. Ambalare si marcare
Produsele vor fi marcate şi sigilate de către firma producătoare şi vor avea în mod obligatoriu
înscrise:
- pe produs – marca şi codul produsului;
- pe ambalaj – marca, codul produsului, sigiliu original de către producător, ţara de origine, unitatea
de măsură şi termenul de valabilitate.
Produsele vor fi introduse în pungă de polietilenă termorezistentă care este sigilată original de către
firma producătoare astfel încât orice desigilare a ambalajului să elimine posibilitatea resigilării. Codul şi

denumirea produsului trebuie să fie obligatoriu inscripţionat pe ambalaj, nu se admit
etichetare, ştampilare sau alte moduri de înscris.

marcaje prin

V. Recepţia produselor
Recepţia produselor contractate se va realiza la sediul achizitorului.
Recepţia va consta în verificarea cantitativă calitativă si functionala a produselor contractate, va fi
efectuată la sediul achizitorului de către specialiştii acestuia, împreună cu reprezentantul furnizorului şi va fi
finalizată prin încheierea unui proces-verbal de recepţie semnat de reprezentanţii furnizorului şi cei ai
achizitorului.
Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar
furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului să înlocuiască produsele refuzate.
Furnizorul are obligaţia ca în termen de 2 de zile lucrătoare, să completeze mărfurile lipsă sau să
înlocuiască produsele necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.
După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal de recepţie finală,
cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.
VI. Garanţii
Termenul de valabilitate trebuie să fie de minim 24 luni de la data livrarii.
Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un
defect ca urmare a transportului, manipularii si a montajului la destinatia finala.
Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu aceasta garanţie.
La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a
înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de
la data înlocuirii produsului.
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 spezele furnizorului şi fără a aduce nici un
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

B.R.U.
Pompilia Rusu
Întocmit
Cristian Duțulescu

SECŢIUNEA III
CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII
Contract de furnizare
nr.______________data_______________
Preambul
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între
........................................................................................... denumire autoritate contractantă adresa sediu
..................................................................... telefon/fax .............................................. numar de înmatriculare
..................................................cod
fiscal...................................cont
trezorerie
...................................................... reprezentată prin...................................................................(denumirea
conducătorului), funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
……...................
...........................
…………….
denumire
operatorul
economic
...............................................
adresa
sediu…………………........................................................................telefon/fax
..........................................
număr de înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă)
..............................................................................................................reprezentat
prin
...........................................
..............................................
(denumirea conducătorului)
funcţia............................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Interpretare
2.1 - 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.
2.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
Clauze obligatorii
3 . Obiectul principal al contractului: achiziţia de bunuri materiale.
3.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi să livreze produsele din ANEXA nr.1.
3.2 - ANEXA nr.1 face parte integrantă din prezentul contract.
3.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, din credite/ venituri bugetare,
în conformitate cu oferta de preţ a furnizorului
4. Preţul contractului
4.1 - Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate, este de ____ lei, la care se adaugă ___ lei TVA.
5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de 10 zile de la data semnări acestuia de către ambele părţi.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) propunerea tehnică
b) propunerea financiară
c) caietul de sarcini
d) ANEXA nr.1
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele din anexa nr.1 la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică.
7.2 - 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 legătură 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 recepţioneze produsele din anexa nr.1 potrivit clauzei nr. 10.1.
8.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor prin ordin de plată, în lei, în termen
de 15 zile lucrătoare, după semnarea Notei de Recepţie Constatare Diferenţe, fără obiecţiuni.
8.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile lucrătoare de la expirarea perioadei
convenite la punctul 8.2. 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 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 0,1% 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 si
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului,
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze
sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Recepţie, inspecţii şi teste
10.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa la contract, conform caietului de sarcini.
10.2 - 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.
10.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul
să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor 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 9.1-9.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor
obligaţii prevăzute în contract.
11. Ambalare şi marcare
11.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă
în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate
punctele de tranzit.
11.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor
(paleţi de lemn, foi de protecţie, etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
12.1. Furnizorul are obligaţia de a livra până la ora ...... produsele la depozitul ……………………………...
12.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
a) factura fiscală;
b) avizul de expediţie;

c) certificatul de calitate
12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de
furnizor pentru livrare.
12.4 - Condiţia de livrare: franco-depozit achizitor – locaţia:………………………………………………….
12.5 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
de recepţie a 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, în funcţie de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract privind recepţia cantitativă şi calitativă a produselor.
14. Servicii
14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
14.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.
15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 24 luni de la livrarea produselor.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora la destinaţia
finală.
15.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie.
15.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în termen de 48 ore,
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 curge de la data înlocuirii produsului.
15.4 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1 – Preţul contractului este ferm pe toată durata derulării acestuia.
17. Amendamente
17.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
18. Întârzieri în îndeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada stabilită la punctul 5.1 din
prezentul contract.
18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă clauza privind livrarea produselor,
acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea termenului de furnizare asumat prin
prezentul contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
18.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
19. Cesiunea
19.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină, în
prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
20.5 - 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 plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj
la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de
către instanţele judecătoreşti din România cu respectarea expresă a prevederilor Codului Comercial Român.
22 Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ___.___.2008 prezentul contract în două exemplare, câte unu pentru
fiecare parte.
ACHIZITOR

FURNIZOR

Anexa nr. 1 la contractul nr. ____________ din __________

Nr.
crt.

Denumirea produsului

U.M.

0

1

2

Preţ unitar la Valoare
Cant destinaţia finală fara
T.V.A
TVA
(fară T.V.A.)
3
4
5(3X4)
6

TOTAL

ACHIZITOR

FURNIZOR

SECŢIUNEA IV
FORMULARE

Secţiunea FORMULARE conţine formularele destinate, pe de o parte, să
faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc, şi,
pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea, rapidă
şi corectă, a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a
prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

FORMULAR 2A

OFERTANT
(denumire/nume)

Înregistrat la ANRSC
Nr. ........... / ..................

Scrisoare de înaintare
Către
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice (A.N.R.S.C.)., Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, numărul de telefon/fax: tel.
021/3261792, fax: 021/3261796.
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ............. din.................(zi/lună/an), privind aplicarea
procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare “cartuşe de toner.”
Noi..........(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ..... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta;
2. Documentul privind garanţia de participare
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele
dumneavoastră.

Data completării...................
Ofertant
(semnătura autorizată)

L.S.

Formular 12 A.
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals
în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ________________________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

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

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Formular nr. 12 B
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a) _________________(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant la procedura de
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
având ca obiect furnizarea de ______________________ - cod CPV _________________________, la
data de ____________, organizată de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.), declar pe propria răspundere că :
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege ;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit.
a) ;
c) 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 unde sunt stabilit până la data solicitată ____________ ;
c1) in ultimii 2 ani nu am avut obligatii contractuale neindeplinite sau indeplinite in mod defectuos,
astfel incat sa produca sau pe cale sa produca grave prejudicii beneficiarilor, din motive imputabile mie;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţa judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materia
profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 10A

FORMULAR DE OFERTA
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus menţionată, sa furnizăm/sa închiriem/sa livram
in sistem leasing cu opţiune de cumpărare/sa livram in sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimina
opţiunile neaplicabile) ________________________________________,
(denumirea produselor)
pentru suma de_________________________________________ (moneda ofertei)
(suma in litere si in cifre)
plătibila după recepţia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina opţiunile neaplicabile), la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugata in valoare de _________________________.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in
graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ___________________________, si ea
va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat
in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 1
CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.
crt.

Denumirea produsului

U.M.

0

1

2
TOTAL

Preţ unitar la Valoare
Cant destinaţia finală fara
T.V.A
(fară T.V.A.)
TVA
3
4
5(3X4)
6

Formular nr.2

OPERATOR ECONOMIC
............................................
(denumire/nume)
Informaţii generale

1. Denumire/nume:
2. Cod fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:
(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiect de activitate, pe domenii:
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Anul
Cifra de afaceri
anuală
(la 31.12)
- mii lei 2007
2008
2009
Medie anuală:

Cifra de afaceri anuală
(la 31.12)
- echivalent euro -

Declar pe proprie răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea

Data: ……………….
DIRECTOR

FORMULAR F4
OFERTANT
............................................
(denumire/nume)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .....................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/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 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, banca, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .........................................................................
(denumirea si adresa autorităţii ontractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Prezenta
declaraţie
este
valabilă
până
la
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

data

de

………………………

TABEL ANEXĂ
Nr.
Crt.

Denumirea şi
obiectul
contractului /
dată

Denumirea
beneficiarului:
Adresa beneficiarului

Valoarea contractului
Fără TVA
Lei

euro

1
2
.
.
.
.
.
.
n

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnătura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR B3
PRODUCATOR
.............................
(denumirea/numele)

AUTORIZARE

Noi __________________________________________________, ca producatori
(denumirea producatorului, adresa completa, inregistrare)
de _______________________ si avand capacitatile de productie in _________________
(denumirea produselor)
______________________________________, il autorizam prin prezenta pe furnizorul
(adresa fabricii)
__________________________________________________ sa livreze produsele mai
(denumirea/numele, adresa completa)
sus mentionate.
Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam pe
______________________________________ sa asigure pentru produsele respective
(denumirea furnizorului)
indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de instalare si punere
in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica.

Data completarii ________________
Producator,
___________________
(semnatura autorizata)

