Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Procedura de achizitie initiala - nr 56 / 6.02.2013

Procedura de achizitie reluata - nr. 72/15.02.2013
DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANŢI
furnizare echipamente și mobilier pentru săli de conferință pentru dotarea Centrului pentru
Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae”

Achizitor:
Titlul proiectului POSDRU :
ID proiect POSDRU:

FEDERAŢIA FILANTROPIA
FORTE - Formare trainică pentru parteneriat social
ID 62277

Calitatea achizitorului în
cadrul proiectului

Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: FEDERATIA FILANTROPIA
Sediul social: B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5B, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4, cod postal:
040121, Localitate:BUCURESTI Ţară:ROMANIA
Adresa pentru primirea ofertelor: FEDERAŢIA FILANTROPIA, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6 Sector 4,
040155 Bucuresti.
Persoană de contact:
Dorel Nicolae Moțoc

Telefon: 0735533368

E-mail: office@federatia-filantropia.ro şi

Fax: 0372873641

şi dorel.motoc@federatia-filantropia.ro

Adresă de internet: www.federatia-filantropia.ro

Calendarul procedurii de atribuire
Termenul limită de solicitare a
clarificărilor de la Achizitor
Termenul limită de transmitere a
clarificărilor de către Achizitor

Termen limită de primire a ofertelor
Data sedinţei de deschidere a
ofertelor

Data
20.02.2013

Ora
12.00

21.02.2013

12.00

25.02.2013

16.00

25.02.2013

16.01
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Data finalizării evaluării
(estimare)
Informarea ofertanţilor cu privire
la rezultatul procedurii de
atribuire (estimare)
Termenul limită de depunere a
eventualelor contestaţii

25.02.2013

18.00

26.02.2013

12.00

26.02.2013

16.00

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Denumirea contractului de achiziție:
Titlu:
Contract furnizare echipamente și mobilier pentru săli de conferinţă pentru dotarea
Centrului pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae” (CPV 32321200-1, 39153000-9)

2.2. Descrierea produselor ce vor fi achiziționate
Descrierea si caracteristicile tehnice minime sunt detaliate la punctul 5 „Descrierea obiectului
contractului” din prezenta Documentatie.
2.3. Denumire contract şi locația lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Bunuri
(b) Servicii
(c) Lucrări

X

2.4. Valoarea estimată:

300.000 lei

Mod achiziţie bunuri

Categoria serviciului

1

Mod execuţie lucrări

Cumpărare

…

2A

…

Execuţie

…

Leasing

X

2B

…

Proiectare si execuţie

…

Închiriere

…

…

Cumpărare în rate

…

Realizare prin orice
mijloace
corespunzătoare cerinţelor
achizitorului

Achizitie pe loturi

2

Achizitie pe loturi

Achizitie pe loturi

Conform Anexelor II A şi II B din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare
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Da
Nu
Principalul loc de livrare:

…
X

Da
Nu
Principalul loc de prestare:

București

…
…

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

2.4. Durata contractului de achiziție:

Da
Nu
Principala locaţie a lucrării

…
…

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

12 luni de la semnarea contractului

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut2

X

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic3

…

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare
a ofertei
4.2. Moneda în care
este exprimat prețul
contractului
4.3. Perioada minimă de
valabilitate a ofertei
4.4. Modul de
prezentare a ofertei
(tehnic şi financiar)

Limba română
Lei

90 de zile

I.

Documente de identificare si calificare a ofertantului

Documente privind eligibilitatea:

a) Declarația privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 (Formularul A);

b) Declaraţia privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.66/2011 (Formularul B);
c) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala
al unitatii administrative teritoriale de pe raza careia ofertantul isi are
sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul de stat, din care sa
rezulte ca nu exista obligatii de plata restante. Certificatul trebuie sa fie
valabil la data deschiderii ofertelor (original sau copie legalizată);
2

În cazul în care două sau mai multe oferte conţin acelaşi preţ minim, în cadrul propunerii financiare,
atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru
departajare, o nouă oferta financiară cu preț mai mic, în plic închis. Contractul va fi atribuit ofertantului a
cărui nouă oferta financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea persistă, se va repreta
procedura până la departajare.
3
În cazul în care două sau mai multe oferte cumulează acelși punctaj, va fi selectată oferta cu prețul cel
mai mic. Daca și în acest caz există paritate, se va aplica procedura descrisă la nota de subsol
precedentă.
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d) Scrisori de recomandare de la alţi beneficiari care să ateste că în ultimii
2 ani şi-a îndeplinit in mod onorabil obligațiile contractuale fără motive
imputabile ofertantului in cauză care ar fi produs sau este de natură să
producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
e) Fişa de informaţii generale (Formularul C)
Dovedirea capacităţii economico financiare şi de exercitare a activităţii
profesionale

a)
conformă
originalul)

b)

II.

Certificat de înregistrare fiscală (copie
cu

Certificat constatator emis de Oficiul
Național
pentru
Registrul Comerțului (original sau copie legalizată) valabil la
data deschiderii ofertei care atestă că obiectul contractului are
corespondent în codul CAEN al operatorului economic care
depune oferta. Certificatul constatator va trebui sa cuprindă şi
mențiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind
procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate
de plata.
Documente de identificare a asociaţilor şi asocierii:

În situația unei asocieri sau subcontractări se vor prezenta de către fiecare
asociat documentele solicitate mai sus şi următoarele documente
suplimentare:

a) Lista cuprinzând asociaţii şi subcontractorii, conform Declarației
privind lista asociaților şi a subcontractorilor (Formularul E),
completată de liderul Asocierii.
b) Acord sau o scrisoare preliminară de asociere (Formularul F) - Oferta
trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în
care să se menționeze că:
 toți asociații îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru
îndeplinirea contractului,
 liderul asociației este împuternicit să semneze şi să primească
instrucțiuni în numele tuturor asociaților şi este răspunzător în
nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea
contractului
 toți asociații sunt obligați să rămână în Asociație pe întreaga
durată a contractului.
c) Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociație la care
participă mai mulți operatori economici, va semna un
Angajament prin care se obligă să respecte obligaţiile
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asumate prin contract (Formularul G).

III.
-

-

IV.
-

-

V.

Prezentarea ofertei tehnice
Oferta tehnică va respecta în totalitate cerinţele din caietul de sarcini; Se
va folosi Formularul de ofertă tehnică (Formularul D.1.)
Oferta tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului
economic și va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere
al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate a ofertei.
Se vor prezenta certificate sau alte documente emise de organisme
abilitate care să ateste conformitatea produselor identificata clar prin
referire la specificatii sau standarde relevante;
Prezentarea ofertei financiare
Oferta financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat
separat. Se va folosi Formularul de ofertă financiară (Formularul D)
Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea
contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată
durata contractului;
Oferta financiară va fi semnată de persoanele împuternicite ale
operatorului economic şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din
punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a
ofertei.
Modul de prezentare al ofertelor:

Documentele de calificare, oferta tehnică şi financiară, se vor transmite în
plic închis, prin curier cu livrare la sediul achizitorului menţionat în prezenta
documentaţie sau se vor depune direct la sediul Achizitorului, în intervalul
de timp specificat.
Se vor exclude persoanele juridice care prezintă documente neconforme la
data depunerii ofertelor.
4.5. Posibilitatea
retragerii sau
modificării ofertei

4.6. Informații
referitoare la termenele

Nu se admite retragerea ofertelor.
Din momentul depunerii ofertelor si înregistrării acestora de către achizitor,
acestea nu mai pot suferi modificări.
Orice oferta primita după termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in
documentaţia pentru ofertanţi sau la o alta adresa decât cea indicata mai sus
nu va fi evaluata de achizitor menţionându-se in procesul verbal de
deschidere a ofertelor despre aceasta situaţie.
Conform cerinţelor menţionate la cap. 5 „Descrierea obiectului contractului”
din prezenta Documentaţie.
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pentru livrarea
bunurilor
4.7 Modalități de
contestare a procedurii
de derulare a achiziției

4.8 Modalități de
soluționare a
contestației

-

în scris la sediul Federaţiei Filantropia din Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6
Sector 4, 040155 Bucuresti.

-

contestația semnată de persoana autorizată şi ştampilată poate fi
trimisă mai întâi prin e-mail la office@federatia-filantropia.ro si la
cosmingrigorescu@gmail.com , scanată în format PDF. Ulterior va fi
depusă şi în original, în cel mai scurt timp posibil, pentru a fi ataşată la
dosarul de achiziţie.

-

pe cale amiabilă, prin discuţie între părţile implicate;

-

la instanta competenta, dacă părţile nu au ajuns la o înţelegere.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI
Obiectul contractului de achizitie: Furnizarea de echipamente și mobilier pentru săli de
conferinţă pentru dotarea Centrului pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae” (CPV
32321200-1, 39153000-9, necesare pentru activităţile de formare în cadrul proiectului FORTE
(ID 62277).
Perioada estimată de derulare a contractului: 12 luni din ziua semnării lui.
5.1.

Descrierea cadrului existent din sectorul relevant

Proiectul „FORTE - Formare trainica pentru parteneriat social" face obiectul contractului de
finanțare cu număr de identificare POSDRU/93/3.3/62277 încheiat între Federația Filantropia
şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale - AMPOSDRU în calitate de autoritate
finanțatoare.
Proiectul are ca scop dezvoltarea capacitatii organizationale a structurilor active in domeniul
parteneriatului social din 9 eparhii si din Centrul Administrativ al Patriarhiei Române pentru a
deveni un partener mai puternic pentru incluziunea sociala la nivel national
Obiectivul specific al acestui contract de achiziție îl reprezintă dotarea spațiilor Centrului
pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae” în vederea susținerii activității de formare, in
cadrul proiectului "FORTE - Formare trainică pentru parteneriat social".
5.2. Legislația aplicată
Achizitia se desfășoară în concordanţă cu prevederile Ordinului Ministerului Afacerilor Europene
nr. 1050 / 29.10.2013 și a Instrucţiunii 65 / 01.02.2013 a AM POSDRU, privind achiziţiile publice.
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5.3.

Detalierea specificațiilor tehnice

DESCRIERE CONDIȚII DE LEASING
Ofertantul va oferi următoarele condiții de leasing:
- Contract de leasing pe 12 luni
- avans în valoare 0 (zero)
- valoarea reziduală: max. 0,1% din valoarea contractului
- posibilitatea distribuirii valorii ratelor în scandențar, astfel încât ratele survenite în
lunile următoare lunii august 2013 să fie de maxim 1% din valoarea contractului,
fiecare.
- comision de administrare în valoare 0 (zero),
- taxă de logistică în valoare 0 (zero)
Termen de livrare a produselor
- Maxim 20 zile de la semnarea contractului.
Garanție
- Perioada de garanție oferită de producător
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CAIETUL DE SARCINI

Echipamente și accesorii spaţii conferinţă și seminarii

Obiect
Sistem sonorizare

Cantita
te
1

Cod CPV

Caracteristici

32343000-9

Amplificator audio pentru sisteme de 100V.
Putere RMS; 350W
Iesire difuzoare; 70V, 100V si 4~16ohm
Sensibilitate intrare si impedanta; 775mV/10KO, conectori XLR/TRS balansata
Sensibilitate iesire si impedanta; 775mV/470O, iesire XLR balansata
Banda de frecvente; 50Hz~16KHz(+1dB, -3dB )
Raport Semnal Zgomot; >90dB
THD; < 0.5% la 1KHz
Ventilator
Protectie; Supra incalzire, scurt circuit
Alimentare; 230V/50Hz
Consum energie electrica; 500W
Greutate; max. 16Kg
Dimensiuni max:500x400x140 mm
Sistem prindere in rack 19”; dimensiune 3U

10

32342000-2

Difuzoare plafon pentru sisteme audio de 100V
Putere RMS @100V:30W
Putere RMS @70V:15W
Transformator 100V
SPL(1W/1M):94dB
Banda de frecvente:60~20KHz
Culoare: Alb
Difuzor: 8" ×1 1.5" ×1
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-

Diametru decupaj in rigips: 245mm
Dimensiuni max: 300 ×120mm
Greutate max: 2 Kg
Sistem montare: Cleme integrate pentru montare in rigips

1

32342420-2

Mixer analogic audio
Numar intrari:16
Numar canale:14, respectiv 12 mono si 2 stereo
Dublu procesor: cu 205 efecte – 24 bit
Phantom power
Eq pe 3 benzi cu medii parametrice:Da
Display LCD
Dimensiuni max:450 x 400 x 120 mm
Greutate max:8 Kg
Sistem montare in rack 19”

1

44300000-3

Alte componente
Cabluri HDMI
Conectori auriti;
Rata transfer: min 5 Gbps
Lungime; min 10 m
Transfer HDTV; 2.2 Gbps
Culoare cablu HDMI; Negru

Blu Ray player 3D

1

32331600-8

Alte accesorii de conectare (mufe, cabluri, etc) în cantitate justificată pentru montajul echipamentelor de
mai sus
- Formate de redare suportate; BD-ROM: FULL HD 3D, BD-Video, BD-RE/ BD-RE DL, JPEG, MPO, BD-R/
BD-R DL, MKV, DivX®/DivX HD,
Tipuri de suporturi de memorie redabile: DVD, DVD-R/ DVD-R DL/ DVD-RW: DVD-Video/DVD Video
Recording / AVCHD/DivX®/DivX HD/MKV / JPEG/MPO +R/ +R DL/ +RW, Video/AVCHD, CD, CD-R/ RW, CD-DA/FLAC/MP3/DivX®/DivX HD/MKV/JPEG/MPO
Redare continut 3D
DLNA;
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-

Wi-Fi Integrat
Conversie 2D – 3D
Smartphone Remote Control;
Compatibil cu smartphone cu sitem de operare Apple, Android, BlackBerry, Windows Phone
Porturi: HDMI, USB, LAN

CD/MP3 player cu tuner

1

32331600-8

-

Tuner AM/FM
slot USB/SD
Banda de frecvente; 20Hz~20KHz
THD; 0.1%
Raport Semnal/Zgomot; max. 85 dB
Iesire audio; 0.775V
Sistem montare in rack 19”; 1U
Radio AM/FM; FM: 87.5-108.0MHz, AM: 522-1620KHz
Compatibil și integrabil în sistemul de sonorizare ofertat

Microfoane portabile

8

32341000-5

-

Tip: wireless, cardioid
Temperatura de operare; -18 gr Celsius ...... +50 gr Celsius
Banda de frecvente; 45Hz~15KHz
Indicator LED; Da, pentru functia pornit/oprit, functia „mute” si avertizare baterie descarcata
THD; 0.5%
Banda de frecvente wireless; UHF, 524-865 Mhz
Alimentare; acumulatori AA
Durata operare: min. 8 ore
Raza de functionare: min 80 m
Iesire; Da, TRS si XLR
compatibile și integrabile în sistemul de sonorizare ofertat
acumulatori inclusi
incarcatoare pentru fiecare 4 acumulatori

Stative microfon pentru podea

2

37321700-1

-

Picioare pliabile;
Brat extensibil;
Greutate max: 3 Kg
Inaltime: 100cm - 170cm
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Stativ microfon pentru pupitru
conferinţă
Stative microfon pentru masă
Videoproiector

1

37321700-1

4
1

37321700-1
38652120-7

-

Suport podea cu brat pivotant reglabil

-

luminozitate min. 10.000 lumeni (măsurată în conformitate cu standardele internaţionale ISO
21118)
contrast min. 10.000:1 (măsurat în conformitate cu standardele internaţionale ISO 21118)
uniformitatea imaginii centru-colţuri de min. 90% (măsurată în conformitate cu standardele
internaţionale ISO 21118)
rezoluţie min. 1.400 × 1.050 pixeli
pretabil la proiecţii pe ecrane de dimensiune 400 cm x 300 cm (în format 4:3), de la punct fix la min
10 m - max. 15 m,
posibilitatea ajustării dimensiunilor laturilor imaginii proiectate (alungirea sau lăţirea imaginii);
posibilitatea ajustării diagonalei de proiecţie fără modificarea poziţiei dispozitivului;
instalabil pe tavan (kit pentru fixare în tavan inclus),
comunicare wireless cu computerul pe o rază de min 15 m.
comandă fără fir de la distanţă (telecomandă)
serviciu de instalare inclus,
garanţie minim 2 ani, inclusiv la lampa de proiecţie.

Videoproiector

1

38652120-7

-

-

luminozitate min. 2.000 lumeni (măsurată în conformitate cu internationale standardele ISO 21118)
contrast min. 10.000:1 (măsurat în conformitate cu internationale standardele ISO 21118)
uniformitatea imaginii centru-colţuri de min. 90% (măsurată în conformitate cu standardele
internationale ISO 21118)
rezoluţie min. 1.920 × 1.080 pixeli
pretabil la proiecţii pe ecrane cu diagonala de până la 400 cm (în format 4:3), de la punct fix la min 2
m - max. 5 m,
serviciu de instalare inclus,
garanţie minim 2 ani, inclusiv la lampa de proiecţie.

-

Suport metalic mobil (sistem de deplasare pe roţi)
înălţime reglabilă,
prevăzut cu tăvi sau etajere pentru folosire multiplă și sistem trolley,

-

Stand videoproiector

1

39134000-0
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Ecran proiecţie fix

1

38653400-1

-

garanţie minim 2 ani

-

suprafaţă de proiecţie cu următoarele caracteristici
o
o
o

-

Ecran de proiecţie portabil

1

38653400-1

-

carcasă cu fixare în tavan,
sistem de rulare a suprafeţei de proiecţie acţionat electric (motor), cu comandă fără fir, de la
distanţă (telecomandă),
cabluri de alimentare kit de instalare incluse
garanţie minim 2 ani

-

cadru portabil,
suprafaţă proiecţie frontală detașabilă,
dimensiuni 300 cm x 200 cm,
pretabil la proiecţii atât in exterior cât și si interior,
bordura neagră,
sistem ergonomic de montare, utilizare, împachetare și transport, respectiv:
o
o
o
o
o

Flipchart

4

30195900-1

dimensiune 400 cm x 300 cm,
pretabilă la proiecţii din faţă,
bordură neagră pentru contrast

rama ajustabila,
înălţime reglabilă în trepte,
picioare detașabile,
geanta de transport cu roti inclusă
kit de montare inclus,

-

garanţie minim 2 ani .

-

suport mobil (sistem de deplasare pe roţi cu sistem de blocaj)
suprafaţă lavabilă și magnetică
prevăzut cu braţe telescopice laterale
înălţime reglabilă
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Echipamente și accesorii de afișare și prezentare

Obiect

Cantita
te
2

Cod CPV

Caracteristici

30195900-1

-

Sistem integrat și interactiv de prezentare și afișare cu posibilitatea de a fi folosit ca ecran de proiecţie
extensibil, flipchart și tablă magnetică lavabilă, tot sistemul fiind fixat pe stand mobil. Culoare albă.

2

30195900-1

-

Metalic, reglabil pe înălţime, prevăzut cu roti cu sistem de blocare si accesorii pentru montare, culoare
alb.

Sistem integrat și interactiv de
prezentare și afișare
Stand mobil pentru sistemul
integrat de afișare/prezentare
Suporturi de expunere/lipire
pentru perete
Stand metalic expunere

20

39154000-6

-

Sistem cu șine pentru perete pe care se pot agăţa desene, afișe, coli flipchart, fără a le deteriora sau
perfora, lungime minim 100 cm,

5

39154100-7

-

Stand metalic expunere carte

4

39154100-7

-

Stand metalic expunere carte

4

39154100-7

-

Display/etajeră mobil

4

30193900-7

-

Panouri plută

4

39154000-6

-

Avizier de interior

1

39154000-6

-

Panouri mobile de prezentare

4

39154000-6

Planner săptămânal

2

39154000-6

-

Stand metalic expunere, dimensiuni minim 100cm x 70cm, posibilitate expunere pe ambele feţe,
sistem prindere cu arc și folie de protecţie
Stand expunere pentru reviste/cărţi, cu minim 8 talere de expunere, dispuse pe aceeași faţă, pentru
încărcări grele
Stand expunere pentru reviste/cărţi, cu minim 10 etajere de expunere dispuse pe aceeași faţă, pentru
încărcări ușoare
Sistem de afișare/prezentare mobil, cu cadru și bază metalică, pe roţi, modular, cu minim 25 de sertare
format A4, transparente
Panouri plută cu dimensiunea de minim 100 x 200 cm, ramă aluminiu, dispozitive fixare pe perete
incluse
Avizier de interior cu profil de aluminiu, afișaj pe tabla alba magnetică, cu ușă din plexiglass prevăzuta
cu încuietoare. Dimensiuni minim 70 x 75 cm
Blat dreptunghiular din material ușor, finisat, pe care se pot expune afișe
Picioare in forma literei ”H” la sol
dimensiuni blat 110 cm X 80 cm
înălţime totală: 190 cm
Planner săptămânal metalic. Lavabil, cu rama de aluminiu, cu zilele săptămânii printate orizontal pe 5
rânduri dispuse astfel încât, dacă se numerotează poziţiile de la 1 la 31 poate fi folosit si ca planner
lunar. Dimensiune minimă: 60 x 120cm
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Avizier poster

4

39154000-6

-

Suporţi indicatori săli
Harta României

8
2

39154000-6
22114300-5

-

Harta Uniunii Europene

2

22114300-5

-

Aviziere pentru afișe/postere, cu ramă aluminiu, dimensiuni minim 80 x 100 cm, cleme cu arc și folie
protecţie, chit instalare perete inclus
Cu șine paralele în care să gliseze o plăcuţă indicatoare de 26 cm/15 cm
Harta administrativă, suport magnetic, lavabil, dimensiuni minim 100 x 140 cm, cu ramă aluminiu și
chit montaj perete inclus
Harta actualizată, suport magnetic, lavabil, dimensiuni minim 100 x 140 cm, cu ramă aluminiu și chit
montaj perete inclus

Echipamente sursă de proiecţie, editare şi multiplicare materiale seminar și conferinţă

Copiator multifuncţional

1

30121100-4

Imprimare: alb/negru și color
Volum maxim lunar: min. 200.000 pag.
Viteză de imprimare/copiere: min 45 pag/minut
Sursa pentru comanda de imprimare:
- Computerele conectate în reţea
- Card memorie USB
Copiere
- Rezoluție: min. 1200 x 2400 dpi
- Productivitate: copiere automată faţă-verso, micşorare-mărire automate, interfaţă color cu ecran
tactil, selectarea automată a tăvii, construirea lucrărilor, inserare coperţi şi separatoare, set de
probă, copiere cărţi, ştergerea marginilor, originale cu dimensiuni diferite, stocarea şi reluarea unei
lucrări, adnotări, întreruperea lucrărilor voluminoase, transparente, setări color
Imprimare
- Rezoluţie: min. 1200 x 2400 dpi
- Procesor: min 1,5 Ghz
- Hard disk: min 160 GB
- Limbaj de imprimare: Adobe PostScript 3, PDF, XML Paper Specifications (XPS), emulare PCL5c / PCL
6, HP-GL2
- Interfaţă: 10/100/1000 BaseT Ethernet, imprimare directă de la port USB 2.0 High-Speed, Wireless
Ethernet 802.11b (prin adaptoare externe)
- Productivitate: imprimare automată faţă-verso, imprimare securizată/întârziată, identificarea
lucrării, set de probă, selectarea hârtiei în funcţie de [ative[te, redimensionare la formatul paginii,
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transparente, separatoare, micşorare/mărire, imagine în oglindă, imprimare către fax.
Scanare
- Destinaţii de scanare: scanare în reţea, scanare către: email, mailbox, folder, card memorie USB, PC
desktop, SMB sau FTP,
- Formate de scanare: PDF text, PDF/A, XPS, Linearised PDF, JPEG, TIFF,
- Viteză: min. 70 ipm alb-negru / 70 ipm color (300 dpi)
- Scan to PC Desktop,
Fax
- Standard: Internet Fax, activare Network Server Fax, imprimare faxuri pe hârtie până la A3,
construire lucrare fax
- Transmitere faxuri către email sau SMB, fax la echipament
Alimentare hârtie
- Dispozitiv pentru alimentare automata faţă-verso: 110 coli
- Tava manuală: 100 coli,
- Tava 1: 520 coli;
- Tava 2: 520 coli;
Conectivitate
- Modul wireless [ative
- 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 (via third party: Wireless Ethernet 802.11b)
Computere portabile

2

30213100-6

Caracteristici
- Procesor tip multiple core , min. 2,2 MHz, cache min. 3072 Kb, Level 3
- Memorie RAM; tip DDR 3, min. 4 GB
- Hard Disk Drive SATA; min. 500 GB
- Unitate optica; DVD R/RW
- Display diagonala; min. 15"
- Camera Web; 1.0 MP şi microfon incorporat
- Fast Ethernet(10/100Mbs), Wireless; 802.11b/g/n, min. 3 porturi USB, Mufa RJ-45, VGA, HDMI
- Greutate(Kg); max. 2.4
Software inclus
- Sistem operare Widows 7 Home Premium,
Accesorii incluse
- Incarcator
- Mouse
- Geanta pentru transport
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Dispozitiv de distrugere a
documentelor

4

30191400-8

-

pachet Microsoft Office 2007 Business Edition,
antivirus ESET NOD 32
capacitate de taiere minim 15 coli (80g/mp)
capacitate de măcinare a hârtiei inclusiv coli cu capse si agrafe,
capacitate de tăiere carduri și plastice subţiri

Mobilier și accesorii spaţii conferinţă, seminarii și management al Centrului pentru Formare Continuă
Obiect
Pupitru discurs fix

Cantita
te
1

Cod CPV

Caracteristici

39153000-9

Pupitre discurs mobil

2

39153000-9

Scaune cu suport de scris

216

39112000-0

-

Mese de lucru

42

39121200-8

-

Masa

1

39121200-8

Mese tip bar

12

39121200-8

Etajere de birou

10

39131000-9

11

39131000-9

-

Material lemnos
Prevăzut cu raft și masă înclinată
Înălţime maxim 120 cm
Pupitru mobil cu raft si masa inclinata,
înălţime ajustabila și
Deplasabil pe roţi cu sistem frânare,
Metalic sau lemn,
Înălţime maxim 120 cm
Scaune de conferinţă tip ISO cu măsuţă rabatabilă, șezut și spătar tapiţat cu stofă neagră, cadru metalic
vopsit negru, braţ și măsuţă material plastic, protecţie spate din material plastic
Mese cu picioare înșurubate ca să poată fi depozitate uşor, cu blat de minim 40mm grosime, L90 x l90 x
75h
Blat dreptunghiular din material lemnos,
Picioare metalice
DimensiunI: h.80 X L.120 x l. 80 x
Utilizabile pentru pauzele de cafea
Cu un singur picior;
Blat din material lemnos, rotund, demontabil
Dimensiuni: h 110 cm, diametru blat 80 cm.
Material lemnos cu 5 poliţe,
Dimensiuni: h190 x L90 x l35
Material lemnos cu 4 poliţe,
Dimensiuni: h170 x L90 x l35
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2

39131000-9

1

39131000-9

1

39131000-9

Etajere cu 2 uși de sticlă

8

39131000-9

Dulapuri cu 2 uși

8

39122100-4

Set mobilier întâlniri tête á tête

2

39121200-8

Set mobilier birouri

4
4

39113100-8
39121100-7
39131000-9

Cuier de birou

4
5

39132200-8
39151100-6

Cuier garderoba

15

39151100-6

Coşuri de deșeuri pentru birou

5

34928480-6

Coșuri pentru mucuri ţigări

2

34928480-6

Sistem acces in clădire

1

42961100-1

- Material lemnos cu 3 poliţe,
- Dimensiuni: h140 x L90 x l35
- Material lemnos cu 3 poliţe,
- Dimensiuni: h100 x L120 x l40
- Material lemnos cu 5 poliţe,
- Dimensiuni: h190 x L110 x l40
- Etajeră de din material lemnos cu 5 poliţe și uși de sticlă,
- Dimensiuni: h190 x L90 x l35
- Prevăzute cu o poliţă în interior
- Dimensiuni: h80 x L90 x l35
- Mese cu blat rotund din material lemnos - 2 buc.
- h. 80 cm x diametru 80 cm
- Fotolii – 4 buc
- birouri: Dimensiuni: h.75x L.140x l.80) – 4 buc.
- etajere material lemnos, cu 5 poliţe – 4 buc.
- Dimensiuni: h190 x L90 x l35
- roll-box cu 3 sertare – 4 buc.
- metalic, culoare argintiu
- minim 6 agăţători pentru haine/pălărie, protejate cu butoni lemn/plastic
- prevăzut cu suport scurgere umbrele
- metalic
- minim 16 agăţători pentru haine/pălării,
- mobil, deplasabil pe roţi cu sistem de frânare,
- prevăzut cu suport scurgere umbrele
- Material plastic
- Capacitate 10 litri
- Model cu picior,
- Material: inox
- Optime pentru amplasat In afara clădirii
Caracteristici
- Funcţional în reţeaua WiFi
- comunicare audio și video între panoul exterior și dispozitivul de comandă acces
- comandă deschidere de la distanţă, fără fir (wireless)
- panou exterior anti-vandal cu buton de apelare
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Stingătoare de incendiu cu CO2

14

35111300-8

-

sursa alimentare 220V – 12V
electroyala încorporabilă în tocul ușii cu sursa de alimentare 12V (min. 1,5 A)
manoperă montaj inclusă (în afară de electroyală)
Tip G5
Volum gaz: 5 kg.
Recipient: masa proprie max. 8 kg, tabla de otel
Robinet cu maner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune.
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SECŢIUNEA II
FORMULARE ANEXĂ
FORMULAR A
ANTET OPERATOR ECONOMIC
(denumirea, adresa, CUI, nr. înregistrare în Registrul Comerțului, cod IBAN, banca)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 şi 181
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006

Noi4 ...................................................... în calitate de ofertant / ofertant asociat / terţ
susţinător al ofertantului, (se va alege după caz) în cadrul procedurii de achiziţie publică nr.5
…………, pentru6 .................................................................... organizată de Federaţia Filantropia,
declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în următoarele situaţii
prevăzute în OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările
şi completările ulterioare, ci situaţia noastră este următoarea:
a. (art. 180) în ultimii 5 ani nu am fost condamnaţi prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare de bani.
b. (art. 181) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de
un administrator judiciar sau activităţile noastre comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu
cele anterioare, reglementată prin lege;
c. (art. 181) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
d. (art. 181) ne-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;
e. (art. 181) în ultimii 2 ani ne-am îndeplinit obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii noştri şi
nu am produs prejudicii acestora;
f. (art. 181) nu am fost condamnaţi, 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.
4

Denumirea ofertantului
Se inserează numărul de înregistrare al achiziţiei. Acesta este acelaşi cu numărul de înregistrare al
documentaţiei de achiziţie
6
Se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării ofertate în oferta tehnică şi codul
CPV
5
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Noi7 ...................................................... declarăm că informaţiile furnizate sunt
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem că Achizitorul are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţelegem că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea suntem pasibili
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

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

................................
(semnătură autorizată şi ştampila)

FORMULAR B
ANTET OPERATOR ECONOMIC
(denumirea, adresa, CUI, nr. înregistrare în Registrul Comerțului, cod IBAN, banca)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011

Noi8 .................................................. în calitate de ofertant / ofertant asociat / terţ
susţinător al ofertantului, (se va alege după caz) în cadrul procedurii de achiziţie publică nr.9
…………, pentru10 .................................................................... organizată de Federaţia Filantropia,
declarăm pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în următoarele situaţii
prevăzute în OUG nr.66/2011 ca fiind de natură a determina apariţia unui conflict de interese, ci
situaţia noastră este următoarea:
- între noi şi structurile acţionariatului Achizitorului nu există legături;
- între noi şi membrii comisiei de evaluare nu există legături;
7

Denumirea ofertantului
Denumirea ofertantului
9
Se inserează numărul de înregistrare al achiziţiei. Acesta este acelaşi cu numărul de înregistrare al
documentaţiei de achiziţie
10
Se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării ofertate în oferta tehnică şi codul
CPV
8
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nu ne aflăm în situaţia de a avea pachetul majoritar de acţiuni în cel puţin alte două firme
care să fi depus oferte în cadrul aceluiaşi proces de achiziţie.
Noi11 .................................. declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţelegem că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţelegem că, în cazul
în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea suntem pasibili de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

-

Data completării .................................
.................................................................
(semnătura autorizată şi ştampila)
FORMULAR C
ANTET OPERATOR ECONOMIC
(denumirea, adresa, CUI, nr. înregistrare în Registrul Comerțului, cod IBAN, banca)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului social:
4. Telefon / Fax / e-mail:
5. Certificatul de înregistrare fiscală12...................................
6. Obiectul principal de activitate13 ......................................
8. IBAN / deschis la banca .................................................

Data completării .................................
11

Denumirea ofertantului
Seria, numărul şi data eliberării certificatului
13
În conformitate cu prevederile din statutul propriu
12
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.................................................................
(semnătura autorizată şi ştampila)

FORMULAR D
ANTET OPERATOR ECONOMIC
(denumirea, adresa, CUI, nr. înregistrare în Registrul Comerțului, cod IBAN, banca)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către:
Federaţia Filantropia
Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, Sc. 1, Et. 4, Ap. 11-12, Bucureşti

1. Examinând documentaţia de atribuire, noi14 …………………………………………, ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să furnizăm
produsele / prestăm serviciile / executăm lucrările (se va alege după caz) cuprinse în oferta
noastră tehnică pentru suma de ……………………..… lei15 plătibilă in conformitate cu prevederile
documentatiei pentru ofertanti si ale contractului, la care se adaugă TVA în valoare de
…….................................. lei16.
2. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de 90 de zile, respectiv până
la data de ……………… şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte
de expirarea perioadei de valabilitate.
14

Denumirea ofertantului
Se va înscrie suma în litere şi cifre
16
Se va înscrie suma în litere şi cifre
15
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3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant intre noi şi achizitor.
4. Precizam că:
[ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă" (se bifează opțiunea corespunzătoare);
[ nu depunem ofertă alternativă (se bifează opțiunea corespunzătoare).

Nume, prenume: ………………………………………..
în calitate de ………………………, sunt autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

Semnătura şi ştampila ………………

Data completării: ………......……

FORMULAR D.1.
ANTET OPERATOR ECONOMIC
(denumirea, adresa, CUI, nr. înregistrare în Registrul Comerțului, cod IBAN, banca)
FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ
Către:
Federaţia Filantropia
Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, Sc. 1, Et. 4, Ap. 11-12, Bucureşti
1. Examinând documentaţia de atribuire, noi17 …………………………………………, depunem prezenta
ofertă tehnică18, în conformitate cu cerinţele cuprinse în caietul de sarcini din documentaţia de
atribuire, oferindu-ne să furnizăm următoarele produse / prestăm următoarele servicii /
executăm următoarele lucrări (se va alege după caz):
………………………..
…………………………
…………………………
ÎN ATENȚIA OFERTANTULUI: Ofertantul va detalia serviciile ofertate, în așa fel încât să fie evidentă corespondența
între ceea ce s-a solicitat în caietul de sarcini. Pentru o mai ușoară evidențiere a acestei corespondențe, este de

17

Denumirea ofertantului
Se va prezenta oferta tehnică detaliată per fiecare item ofertat, respectându-se enumerarea din caietul
de sarcini și prezentându-se caracteristicile tehnice ale fiecărui item ofertat astfel încât să se poată face
comparația pentru conformitate cu cerințele tehnice din caietul de sarcini.

18
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preferat ca ofertantul să reproducă textual in oferta sa, toate detaliile cuprinse in caietul de sarcini, inclusiv
condiţiile generale și specifice, acolo unde acestea există.

2. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de …. zile, respectiv până la
data de ……………… şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant intre noi şi achizitor.
4. Precizam că:
[ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă" (se bifează opțiunea corespunzătoare);
[ nu depunem ofertă alternativă (se bifează opțiunea corespunzătoare).
Nume, prenume: ………………………………………..
în calitate de ………………………, sunt autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
Semnătura şi ştampila ………………

Data completării: ………......……

FORMULAR E
ANTET OPERATOR ECONOMIC
(denumirea, adresa, CUI, nr. înregistrare în Registrul Comerțului, cod IBAN, banca)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR ŞI A SUBCONTRACTORILOR ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN
CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

Subsemnatul19 …………………….. reprezentant autorizat al20 ..................................., declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că achizitorul 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 achizitorului cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

19
20

Numele şi prenumele persoanei autorizate
Se va menţiona denumirea, CIF şi adresa ofertantului
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Nume entitate
legală (asociat
sau
subcontractor)

Activităţi din
contract

Valoarea
aproximativă

% din
valoarea
contractului

Adresa

Acord
asociat/subcontractor cu
specimen semnătură

Liderul asociaţiei

Asociat 1
Asociat 2
Subcontractori

Nume, prenume: ………………………………………..
în calitate de ………………………, sunt autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

Semnătura şi ştampila ………………

Data completării: ………......……

FORMULAR F

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de achiziție publică nr.21.............
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.
1. Părțile acordului :
...............................................................22 reprezentată prin................................, în calitate
de .............................
şi
...............................................................23 reprezentată prin................................, în calitate
de .............................
21

Se inserează numărul de înregistrare al achiziţiei. Acesta este acelaşi cu numărul de înregistrare al
documentaţiei de achiziţie.
22
Denumire ofertant, CIF, adresă sediu social, telefon, e-mail
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2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Federaţia Filantropia pentru
atribuirea contractului / acordului cadru (se va alege după caz) de furnizare produse / prestări
servicii / execuţie lucrări (se va alege după caz)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică, în cazul desemnării ofertei comune ca
fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contributia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a
contractului, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.
4. Condițiile de administrare şi conducere a asociației:
4.1 Se împuterniceşte24 ..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte25 ..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.
5. Încetarea acordului de asociere
23

Denumire ofertant, CIF, adresă sediu social, telefon, e-mail
Denumirea ofertantului lider de asociaţie
25
Denumirea ofertantului lider de asociaţie
24
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5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă
la adresa ................................................
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor
fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de .....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................

LIDERUL ASOCIATIEI:
______________________
(denumire)
(semnătura persoanei autorizate şi ştampila)

ASOCIAT 1
___________________________
(denumire)
(semnătura persoanei autorizate şi ştampila)
ASOCIAT 1
___________________________
(denumire)
(semnătura persoanei autorizate şi ştampila)
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcție de
cerințele specifice ale obiectului contractului/contractelor.
FORMULAR G
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ANGAJAMENT
Către
Federaţia Filantropia
Cu privire la procedura de achiziţie publică26 ...................... pentru atribuirea contractului
/ acordului cadru (se va alege după caz), de furnizare produse / prestări servicii / execuţie lucrări
(se va alege după caz)
Noi27 ..................................... cu sediul social în28 ....................................
............................................................................................. ne obligăm, în mod ferm,
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia29 ....................................... în calitate de
ofertant / grup de ofertanţi (se va alege după caz), toate resursele necesare pentru îndeplinirea
integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentat
e şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi achizitor.
Acordarea susţinerii nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost
incluse în ofertaa financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia30 ................................... în calitate de ofertant / grup de ofertanţi (se va alege după
caz), resursele necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului
de achiziţie publică.
Noi31, ....................... declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă
de achizitor pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de către32 ......................., în baza
contractului de achiziţie publică şi pentru care33 ................ a primit susţinerea noastra conform
prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului
de diviziune sau discuţiune.
Noi34, ................................................ declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi
irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de achizitor, cât şi faţă
de35 .................................................. care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală,
sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin
prezentul angajament.

26

Se inserează numărul de înregistrare al achiziţiei. Acesta este acelaşi cu numărul de înregistrare al
documentaţiei de achiziţie.
27
Denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional
28
Adresa terţului susţinător tehnic şi profesional
29
Denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi
30
Denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi
31
Denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional
32
Denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi
33
Denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi
34
Denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional
35
Denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi
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Noi36,.................................. declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile
cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii
care
decurg
din
susţinerea
tehnică
şi
profesională
acordată37
.............................................................. în calitate de ofertant / grup de ofertanţi (se va alege
după caz)
Data completării,

Terţ susţinător,

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

.....................
(semnătură autorizată şi
ştampilă)

(Model standard conținând cauzele contractuale obligatorii)
Contract de furnizare echipamente și mobilier pentru săli de conferință pentru dotarea
Centrului pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae” (CPV 32321200-1, 39153000-9,
Nr ......./ …........(ZZ/LL/AA)
Proiect FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social, (ID 62277)

1. Părţi:
FEDERAŢIA FILANTROPIA, adresa: B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4,
ap. 11-12, Sector 4, cod poştal: 040121, Bucureşti, telefon 0372768597, fax 0318162090, număr
de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 8/29.05.2008, cod fiscal 24004212, cont
bancar RO23BTRL04101205M03755XX, deschis la Banca Transilvania – Agenţia Centrul Civic
reprezentată prin Cosmin Grigorescu în calitate de director executiv, denumită în continuare
Beneficiar, pe de o parte
şi
……………………………. (denumirea ofertantului câștigător) cu sediul în localitatea ……………. telefon
……. e-mail ………., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………., (dacă e cazul) CIF (certificat
36
37

Denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional
Denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi
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de înregistrare fiscală) nr. ………., cont IBAN: ……, deschis la ………….…., reprezentată prin
.................... (numele reprezentantului legal) în calitate de ………... (funcţia și numele
reprezentantului legal), denumită în continuare Contractor, pe de altă parte.
2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract;
b. Beneficiar şi Contractor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil Contractorului de către Beneficiar, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - servicii aferente obligaţiilor care revin Contractorului prin contract;
e. destinaţie finală - locul unde Contractorul are obligaţia de a furniza produsele;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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;
g. 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.
4. Obiectul contractului
Contractorul se obligă să …………… furnizeze produsele care au făcut obiectul procedurii de
achiziţie nr. 72 / 15.02.2013 pe proiectul FORTE (ID 62277), derulat în cadrul POSDRU 2007-2013
după cum urmează:
(cuprinsul specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini)
5. Valoarea contractului
5.1 (1) Valoarea totală estimată a contractului este ………..lei la care se adaugă TVA stabilită de
legislaţia în vigoare / fără TVA (după caz).
(2) Valoarea totală exactă a contractului va fi calculată la finalizarea acţiunii, conform
comenzilor emise de către Beneficiar si a proceselor verbale de recepţie.
5.2 Preţul produselor ofertate va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de
achiziţie publică.
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6. Durata contractului
Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la data de
..............(ZZ/LL/AA). Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor.
7. Documentele anexe la contract
Documentele anexe la prezentul contract sunt:
- caietul de sarcini al achiziţiei,
- documentaţia de ofertă depusă de Contractor (oferta tehnică, oferta financiară și documentele
de calificare) în cadrul procedurii de achiziţie, în baza căreia a fost declarat câștigător.
8. Obligaţiile Contractorului
8.1 Contractorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate
în oferta tehnică.
8.2 Contractorul se obligă să furnizeze produsele în funcţie de comanda emisă de Beneficiar.
8.3 Contractorul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror 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 furnizate.
9. Obligaţiile Beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obligă să plătească preţul produselor, prin virament bancar, în maximum 30
zile lucrătoare de la data primirii facturilor. Plata se va realiza in baza facturii fiscale de la
Contractor și a procesului verbal de recepţie a produselor.
9.2 Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în perioada convenită, atunci Contractorul au
dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat după ce Beneficiarul îşi onorează obligaţiile,
Contractorul va relua furnizarea produselor. în cel mai scurt timp posibil.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractorul nu reuşește să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11. Recepţie
11.1 Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica si recepţiona produsele doar în
cazul în care corespund cu specificaţiile din oferta tehnică.
11.2 Beneficiarul sau reprezentantul său, la recepţionarea produselor va încheia un proces
verbal de recepţie care va corespunde specificaţiilor tehnice.
12. Asigurări
Contractorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
oricăror situaţii de natură a împiedica Beneficiarul să le utilizeze conform cerinţelor din caietul
de sarcini angajat de contractor prin oferta tehnică anexă la contract.
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13. Ajustarea și modificarea preţului contractului
13.1 (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 5.2., preţul contractului de achiziţie publică poate fi
ajustat, pentru restul rămas de executat, numai în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează
interesele comerciale legitime ale părţilor şi care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la
data încheierii contractului.
(2) Pot fi asimilate situaţiilor excepţionale şi pot determina ajustarea preţului contractului
următoarele:
a) modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autorităţile locale
a unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza
cărora s-a fundamentat preţul contractului;
b) creşterea/diminuarea preţurilor elementelor constitutive ale ofertei care influenţează
semnificativ costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
13.2 În funcţie de necesarul de servicii / lucrări constatat pe parcursul derulării contractului și de
realităţile implementării proiectului în cadrul căruia se derulează acesta, Beneficiarul poate:
- majora cantitatea de servicii / lucrări achiziţionate cu până la 20% din valoarea iniţială a
contractului, prin act adiţional;
NU E CAZUL
- micşora cantitatea de servicii / lucrări achiziţionate. În acest caz nu va fi nevoie de iniţierea
unui act adiţional ci se vor respecta prevederile art. 5.1 alin (2).
NU E CAZUL
14. Amendamente
Preţul unitar al produselor furnizate în cadrul contractului rămâne ferm pe toată durata acestuia
conform menţiunii din ofertă. Facturile care se întocmesc pe baza unor preţuri care nu au fost
cuprinse în propunerea financiară a Contractorului sau nu au fost negociate în prealabil cu
Beneficiarul, vor fi onorate la plată la preţurile stabilite în cadrul ofertei, diferenţa fiind
suportată de către Contractor.
15. Subcontractanţi
Este permisă subcontractarea acestui contract numai cu acordul scris prealabil al Beneficiarului.
16. Încetarea și rezilierea contractului
16.1. Contractorul are obligaţia de a îndeplini clauzele contractuale în perioada şi în condiţiile
înscrise în prezentul contract.
16.2. Contractul încetează de drept după încheiere perioadei prevăzute la art. 6 dacă părţile nu
agreează altfel.
16.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese.
16.4 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică,
având în vedere că el este semnat în cadrul unui proiect cofinanţat din Fodul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, dacă
independent de voinţa sa Beneficiarul nu mai primeşte fondurile structurale necesare
implementării proiectului. Într-o asemenea situaţie Beneficiarul va notifica în scris Contractorul.
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În acest caz, Contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data primirii notificării de denunţare unilaterală a contractului.
17. Cesiunea
17.1 Contractorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract,
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Beneficiarului.
17.2 Cesiunea nu va exonera Contractorul de nicio responsabilitate privind orice alte obligaţii
asumate prin contract.
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 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.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1 Beneficiarul şi Contractorul 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 legatură
cu îndeplinirea contractului.
19.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul şi Contractorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să
se soluţioneze de către instanţa competentă de la sediul Beneficiarului.
20. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este 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
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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Părţile au înţeles să încheie azi ...........(ZZ/LL/AA) prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte
Beneficiar:

Contractor:

Federația Filantropia

(denumire Contractor)

_______________________
Cosmin GRIGORESCU
Director executiv

___________________________
(nume reprezentant legal)
(funcţie reprezentant legal)

_______________________
Avizat consilier juridic

