Cod postal 610019, Cuza Voda Nr. 46, PIATRA NEAMT, jud. Neamt, ROMANIA,
Nr. Reg. Comertului: J/27/1722/1991, C.U.I. 2047484, Capital social s.v.: 372390 lei
Tel.Fax: 40-(0)233/210308,Tel.:40-(0)233/210432; e-mail: plv@plantavorel.ro, www.plantavorel.ro

Nr. inregistrare

Aprobat
Director general
ELENA IONESCU

DOCUMENTAłIA DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE ACHIZIłIE PUBLICĂ
“MASINA DE INCAPSULAT“
ECHIPAMENT PENTRU INTRODUCEREA IN PRODUCTIE A REZULTATELOR
CERCETARII- PROIECTUL “IMUNOPLANT”

Prezentul document conŃine 38 pagini şi cuprinde fişa de date a achiziŃiei, caiete de sarcini
pentru echipamentul “masina de incapsulat”, formulare şi contractul de furnizare bunuri.
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INVITATIE DE PARTICIPARE
LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PRIN “CERERE DE OFERTA”
AVAND CA OBIECT ATRIBUIREA CONTRACTULUI
“ ACHIZITIE MASINA DE INCAPSULAT”
1. Autoritate contractant : SC CCPPM PLANTAVOREL S.A.
Cod de identificare fiscala : 2047484
Adresa : Piatra Neamt, str.Cuza Voda nr.46, jud. Neamt,
tel. 0233 210432; fax : 0233210308; adresa email: plantavorel @plv.ro;
2. Denumire invitatie : “MASINA DE INCAPSULAT”
3. Procedura de atribuire aplicata: cerere de oferta;
4. Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut
5. Natura si cantitatea: 1 buc. MASINA DE INCAPSULAT – cod CPV 42000000-6;
6. Tipul contractului: contract de furnizare;
7. Obiectul contractului : achizitie masina de incapsulat
8. Stare procedura : in desfasurare
9. Data publicarii : 22.06.2010
10. Data limita de depunere a ofertei : 05.07.2010, ora 15,00
11. Adresa la care se transmit ofertele : S.C. CCPPM PLANTAVOREL S.A., Piatra Neamt,
str.Cuza Voda nr.46, jud. Neamt, cod postal 610019; tel.:0233210432; fax.: 0233210308
12. Data si ora deschiderii ofertelor: 06.07.2010, ora 18,00
13. Adresa si locul de deschidere a ofertelor : S.C. CCPPM PLANTAVOREL S.A., Piatra Neamt,
str.Cuza Voda nr.46, jud. Neamt, cod postal 610019; tel.:0233210432; fax.: 0233210308
14. Limba de redactare a ofertei: romana
15. Modalitatea de atribuire : un contract de achizitii publice
16. Valoare estimata : 75.000 Euro
17. Moneda in care se transmite oferta de pret : Lei/ Euro
18. Criterii de calificare :
18.1 Declaratia privind eligibilitatea (art.180)- Formular 12A
18.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181- Formular 12B
18.3 Certificate fiscale (buget consolidat si buget local) si/ sau alt inscris care sa ateste achitarea
obligatiilor fiscale
18.4 Certificat de inregistrare ORC si/ sau orice document care sa dovedeasca o forma de
inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
18.5 Certificat constatator ORC si/ sau alt inscris care sa certifice ca ofertantul functioneaza in
conformitate cu cele inscrise in certificatul de inregistrare/ document de inregistrare/ atestare ori
apartenenta profesionala si statutul propriu la data declaratiei
18.6 Bilantul la data de 30.12.2009 + cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sau ultimul bilant la
sfarsitul anului financiar
18.7. Informatii generale despre ofertant – Formular B2
18.8. Experienta similara – minim 2 contracte – Formular B2
18.9. Declaratie privind lista principalelor livrari – Formular B3
18.10. Recomandari din partea altor beneficiari – minim 2
18.11. Certificate emise de organisme independente acreditate:
- certificat care atesta ca furnizorul are implementat si certificat un sistem de management al calitatii in
conformitate cu standardul ISO 9001;
- certificare CE – pentru produsul furnizat
- orice alt certificat care sa ateste capacitatea furnizorului de a garanta ca produsul care face obiectul
procedurii de atribuire este proiectat, fabricat si conform cu cerintele de baza ale Directivelor Uniunii
Europene pentru Echipamente industriale.
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19. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: gratuit la adresa de internet
www.plantavorel.ro si www. e-licitatie.ro incepand cu data de 22.06.2010
Persoane de contact:
Ing. Roxana Mihailescu, email : roxanamihailescu@yahoo.com
Ec. Maria Huminiuc, tel : 0233210308 ; email : dirmark@plv.ro
DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Elena Ionescu

1. FIŞA DE DATE A ACHIZIłIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: S.C. Centrul de Cercetare si Prelucrare Plante Medicinale “ PLANTAVOREL” S.A.
Adresa:
Localitate: Piatra- Neamt
Cod poştal:
łara: Romania
610019
Persoane de contact:
Telefon: 0233-210433 ; Fax: 0233-210308
Roxana Mihailescu
E-mail: plv@plantavorel.ro;
roxanamihailescu@yahoo.com
Adresa de internet www.plantavorel.ro
Adresa autoritatii contractante : str. Cuza Voda nr. 46, Piatra Neamt, jud. Neamt
I.b. Principala activitate sau activităŃi ale autorităŃii contractante
□ servicii publice centrale
□ ministere ori alte autorităŃi publice centrale
□ apărare
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
□ ordine publică/siguranŃă naŃională
local
□ mediu
□ agenŃii naŃionale
□ autorităŃi locale
□ economico-financiare
□ sănătate
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ instituŃie europeană/organizaŃie internaŃională □ construcŃii şi amenajarea teritoriului
□ protecŃie socială
 altele: Societate Comerciala cu activitate de
□ cultură, religie şi actv. recreative
Cercetare- Dezvoltare; IMM
□ educaŃie
□ activităŃi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
 altele: cercetare-dezvoltare; fabricarea
produselor suplimente alimentare din materii
prime vegetale

Autoritatea contractantă achiziŃionează în numele altei autorităŃi contractante
DA □
NU

Alte informaŃii şi/sau clarificări pot fi obŃinute:
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 la adresa de email mentionata mai sus menŃionată

□ altele: (specificaŃi / adresa/fax/interval orar)
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari
Data 18.06.2010/ 0ra 12.00/ str. Cuza Voda nr. 46, Piatra- Neamt, jud. Neamt
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 28.06.2010

Căi de atac Eventualele contestaŃii se pot depune: - fie la Consiliul NaŃional de SoluŃionare a
ContestaŃiilor; - fie la Autoritatea contractantă şi apoi la InstanŃa competentă
ContestaŃiile se pot depune la sediul Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 łara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021-310.46.41
Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: 021-310.46.42
La SC CCPPM PLANTAVOREL S.A., la adresa mentionata mai sus.
La instanta competenta
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre
contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
I.c. Sursa de finanŃare:
Programul Operational Sectorial – POS
CCE, Axa 2, Operatiunea 2.3.3

După caz, proiect/program finanŃat din fonduri
comunitare
NU □
DA 
Proiectul “Includerea in portofoliul actual a noi
produse de tip supliment nutritional, cu
caracteristici imunomodulatoare si antioxidante,
rezultate prin valorificarea rezultatelor din cercetari
anterioare - IMUNOPLANT”

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1) Denumire contract: “ACHIZITIE MASINA DE INCAPSULAT ”
II. 1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
□ (b) Produse
(c) Servicii

ExecuŃie
□
Proiectare şi execuŃie
□
Realizare prin orice
mijloace corespunzătoare
cerinŃelor specificate de
autoritate contractantă
□

Principala locaŃie a lucrării
______________________

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate



□
□
□

Loc de livrare:
S.C. CCPPM PLANTAVOREL

□

Categoria serviciului
2A □
2B □
(Se specifică din care
categorie
de servicii
aparŃine
obiectul
contractului: fie din
Anexa 2A , fie din Anexa
2B)
Principalul loc de
prestare
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______________________

S.A.
Piatra Neamt, str. Pastravului, 16

____________________
_

Cod CPV 42000000-6

____________________

Cod CPV
□□□□□□□□

Cod CPV
□□□□□□□□
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziŃie publică: 
Încheierea unui acord cadru: □
II. 1.4. Durata contractului de achiziŃie publică: Max. 6 luni de la semnarea contractului
II.1.5.InformaŃii privind acordul cadru (nu este cazul)
II.1.7) Divizare pe loturi
DA □

NU 

II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate
DA □
NU 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului:
II.2.1) Total cantităŃi / prestaŃii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi
opŃiuni, dacă exista), conform Anexei nr. 1 la documentatia de atribuire:
II.2.2) OpŃiuni (dacă există),
da □
nu 
Dacă există, descrierea acestor opŃiuni:
III CondiŃii specifice contractului
III.1 Alte condiŃii particulare referitoare la contract (dupa caz)

CondiŃie de livrare: Echipamentul va fi furnizat insotit de
factura fiscala, certificate de calitate, declaratii de conformitate si
documentatii tehnice.

Nu se acceptă actualizarea preŃului contractului.

DA 

NU □

III.2. Contract rezervat

DA □

NU 

III.3. Altele

DA □

NU 

IV. PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
LicitaŃie deschisă
LicitaŃie restrânsă
LicitaŃie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

□ Negociere cu anunŃ de participare
□ Negociere fără anunŃ de participare
□ Cerere de oferte
□ Concurs de soluŃii

IV.2) Etapa finală de licitaŃie electronica
DA □

□
□


□

NU 
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IV.3.) LegislaŃia aplicată
1. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată şi
modificată;
2. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din
data de 20 Iulie 2006.
3. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, modificată şi completată.;
4. OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 30/ 2006 privind funcŃia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziŃie publică.
5. Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
achiziŃie publicã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 bis din data de 2
noiembrie 2006.
6. OUG nr. 94/2007 de modificare şi completare a OUG nr. 34/2006
7. Legea securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr. 319/2006;
8. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
9. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
10. Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational
Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
V.1) SituaŃia personală a candidatului /ofertantului
CerinŃă obligatorie:
DeclaraŃii privind eligibilitatea
Nesolicitat □
Autoritatea contractantă solicită prezentarea
Solicitat 
declaraŃiei privind eligibilitatea (art.180) prin
completarea formularului 12 A din SecŃiunea
Formulare – în original.
DeclaraŃie privind neîncadrarea în
CerinŃă obligatorie:
prevederile art. 181
Autoritatea contractantă solicită prezentarea
Solicitat 
Nesolicitat □
declaraŃiei privind neîncadrarea în situaŃiile
prevăzute la art. 181 din ordonanŃă prin
completarea formularului 12 B din SecŃiunea
Formulare – în original.
Certificate fiscale
Solicitat 
Nesolicitat □

Persoane juridice/ fizice straine

CerinŃă obligatorie:
Certificate fiscale din care sa reiasa indeplinirea
obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si
taxelor catre bugetul consolidat si catre bugetul
local, precum si a accesoriilor aferente acestora
(formulare tip
eliberate
de
autoritatile
competente) – in original sau copie certificata.
Un inscris care sa ateste achitarea obligatiilor
fiscale, catre bugetul consolidat si catre bugetul
local.
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V.2) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
CerinŃă obligatorie:
Autoritatea contractantă solicită prezentarea
certificatului de înregistrare, a certificatului
constatator (ambele emise de ORC) si
a
autorizatiei de functionare din care să rezulte
adresa actuală şi obiectul de activitate al
operatorului economic, faptul că societatea
comercială aparŃine categoriei profesionale
impuse de îndeplinirea contractului, respectiv sa
aibă înscris în certificat codurile CAEN
corespunzătoare obiectului achiziŃiei publice, in
termen de valabilitate la data depunerii plicurilor –
copie certificată.
Persoane juridice /fizice străine
CerinŃă obligatorie:
Autoritatea contractantă solicită prezentarea
documentelor care dovedesc o formă de
înregistrare/ atestare ori apartenenŃă din punct de
vedere profesional in conformitate cu prevederile
legale din tara in care candidatul/ofertantul este
rezident – în copie certificată, insotit de o
traducere legalizata in limba romana ( daca nu este
in limba engleza)
V.3) Situatia economico-financiara
InformaŃii privind situaŃia economicoSituaŃia financiară demonstrata prin bilantul la
financiară
data de 31.12.2009 vizat si inregistrat de
Solicitat 
Nesolicitat □
organele competente, cifra medie anuala de
afaceri pe ultimii 3 ani, în original sau copie
certificată sau ultimul bilant la sfarsitul anului
financiar.
Pentru persoane juridice străine documentele
trebuie sa fie traduse în limba română de către
traducător autorizat (daca nu sunt in limba
engleza).

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
InformaŃii privind capacitatea tehnică
Solicitat 
Nesolicitat □

Autoritatea contractantă solicită ca cerinŃe
obligatorii, prezentarea următoarelor documente:
• InformaŃiile generale despre ofertant ;
Ofertantul va realiza prezentarea firmei prin
completarea formularului B1 din SecŃiunea
Formulare – în original;
• Experienta similara: se va prezenta
incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a cel
putin 2 contracte al caror obiect a fost
furnizarea unor produse similare sau se pot
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prezenta recomandari sau scrisori din partea
unor beneficiari, din care sa rezulte ca
ofertantul a avut capacitatea de a-si indeplini
obligatiile contractuale (furnizarea, instalarea
produselor si in acelasi timp instruirea
personalului) in conditii corespunzatoare.
(Formular B2)
• Declaratie privind lista principalelor livrari de
produse in ultimii 3 ani (Formular B3)
InformaŃii privind subcontractanŃii
Nesolicitat
Standarde de asigurarea calitatii
Certificate emise de organisme independente
Solicitat  Nesolicitat □
acreditate care atesta respectarea standardelor de
asigurare a calitatii
Cerinta obligatorie ofertantul si/sau fabricantul va
livra echipamentul ce poarta marcajul CE.
Ofertantii vor urmari zilnic informatiile publicate in SEAP (www.e-licitatie.ro) in
cadrul directorului “Documentatie si clarificari”.
V.5.) Documentele care însoŃesc
oferta

1. Împuternicirea
Persoana care reprezinta ofertantul va
prezenta
formularul numit Imputernicire din Sectiunea Formulare
- in original.
2. Scrisoare de inaintare

VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei

Oferta trebuie redactata in limba romana/ engleza.
Documentele emise de institutii/organisme oficiale
din tara in care ofertantul strain este rezident pot fi
redactate si in alta limba, cu conditia ca aceasta sa
fie insotite de o traducere autorizata si legalizata in
limba romana.
Prezentarea oricarui document in alta limba decat
engleza, netradus si nelegalizat in limba romana se
considera lipsa document, avand ca efect
descalificarea ofertantului/ candidatului.

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

60 zile de la data deschiderii documentelor.

VI. 3) Garantia de participare
Solicitat □ Nesolicitat 
VI.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice

Se va prezenta ca document separat, parte a ofertei.
Va contine un comentariu al caietului de sarcini,
sustinut cu pliante, foi de catalog sau altele
asemenea prin care sa se demonstreze
corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
cerute; graficul propus pentru livrarea, instalarea si
instruirea personalului;
referitor la instruirea personalului ofertantul va face
o descriere sumara a procesului de instruire propus,
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VI.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

inclusiv obiective ale procesului de instruire, timp
alocat, personal tinta;
- in situatia in care ofertantul actioneaza in calitate
de vanzator al bunurilor fabricate de tert, va include
in oferta autorizarea fabricantului de punere pe piata
a respectivelor echipamente
Propunerile tehnice care nu prezintă informaŃiile
tehnice corespunzătoare cerinŃelor cuprinse în
Caietul de sarcini din prezenta documentaŃie vor fi
declarate ca fiind neconforme.
Nu se accepta oferte alternative.
Ofertele partiale vor fi descalificate.
Neprezentarea ofertei tehnice atrage descalificarea
ofertantului (oferta neconforma, cf. art. 36, al.2, lit.
a)
Se va prezenta ca document separat, parte a
ofertei, intrun plic inscriptionat cu denumirea
«OFERTA FINANCIARA».
Propunerea financiară va cuprinde:
Formularul de oferta conform Formularului 10A din
Sectiunea Formulare - actul prin care ofertantul isi
manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in relatia contractuala cu autoritatea
contractanta si care cuprinde elementele de natura
financiara si comerciala necesare pentru evaluarea
ofertei ; va prezenta valoarea totală ofertată.
Pretul ofertat va fi DDP Piatra Neamt.
Toate valorile vor fi exprimate atât în Lei cât şi
în Euro fără T.V.A. la cursul de schimb RON/
EURO de 4,25
Toate documentele care fac obiectul propunerii
financiare trebuie să fie prezentate în original.
OFERTELE
CARE
DEPASESC
VALOAREA ESTIMATA DE 75.000 EURO SE
EXCLUD
Ofertantul va include in oferta Contractul de
furnizare (Sectiunea Model contract furnizare)
insusit fara obiectii sau o declaratie pe propria
raspundere semnata si stampilata din care sa reiasa
ca ofertantul nu are obiectii la propunerea de
contract.
Contractul se poate modifica numai cu acordul
ambelor parti pentru clauze specifice/ speciale.
Neprezentarea ofertei tehnice atrage descalificarea
ofertantului (oferta neconforma, cf. art. 36, al.2, lit.
a)
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VI.6) Modul de prezentare a ofertei

ParticipanŃii la licitaŃie vor depune oferta şi
documentele solicitate atât în original cât şi în
copie, în plicuri separate marcate corespunzator cu
menŃiunea “ORIGINAL” şi ”COPIE”. Cele doua
plicuri, la randul lor, se vor introduce intr-un plic
exterior, inchis corespunzator si netransparent.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa
autoritatii contractante si anume:
S.C CCPPM PLANTAVOREL S.A.,
str. Cuza Voda, nr. 46, Piatra Neamt, jud.
Neamt,
cu inscriptia
“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA
06.07.2010 ORA 18.00”
precum si
denumirea ofertantului si obiectul
procedurii de achizitie (pentru a permite returnarea
ofertei fara a fi deschisa in cazul in care oferta
respectiva este declarata intarziata).
Daca plicul exterior nu este marcat conform
prevederilor de mai sus S.C. CCPPM
PLANTAVOREL
nu
isi
asuma
nicio
responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
Plicurile „ORIGINAL” si respectiv „COPIE” vor
cuprinde fiecare cate 3 plicuri cuprinzand :
1)Oferta tehnica ;
2)Documente de calificare ;
3)Oferta financiara.
Paginile ofertei vor fi numerotate si fiecare pagina
va prezenta semnatura si ştampila ofertantului. In
acest sens se va prezenta si un opis al documentelor
depuse.
Oferta se va depune prin poştă (cu confirmare de
primire) sau direct la sediul S.C CCPPM
PLANTAVOREL S.A., str. Cuza Voda, nr.46,
Piatra Neamt, jud. Neamt, (Secretariat – tel:0233 /
210432, fax: 0233 210308).
Plicul va avea atasat, în exterior,
documentele care însoŃesc oferta, împuternicirea si
scrisoarea de inaintare.
Cele două plicuri interioare, sigilate, care
conŃin oferta vor cuprinde:
Plicul nr. 1 - ORIGINAL - va conŃine
următoarele:
1. Documente de calificare, solicitate prin
prezenta documentatie, cap V (punctele V.1,
V.2, V.3, si V.4)
2. Propunerea
tehnică,
întocmită
în
conformitate cu solicitările menŃionate la
punctul VI.4 si documentele de calificare
solicitate in prezenta Fisa de date a
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achizitiei ;
3. Propunerea
financiară,
întocmită
în
conformitate cu solicitările menŃionate la
punctul VI.5).
Toate documentele vor fi prezentate în
formă originală (sau copie legalizată) cu excepŃia
celor în dreptul cărora se menŃionează „copie” sau
„copie certificată”.
Plicul nr. 2 - COPIE - va conŃine toate documentele
care se vor depune în plicul nr. 1, în copie.

VI.7) Data limită de depunere a
ofertelor

VI.8) Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

În eventualitatea unei discrepanŃe între original şi
copie va prevala originalul. Originalul şi copia
trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală
neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de
reprezentantul autorizat / reprezentanŃii autorizaŃi să
angajeze ofertantul în contract.
Data limită pentru depunerea ofertei:
05 / 07 / 2010, ora 15.00
Ofertele vor putea fi înregistrate doar în zilele
lucrătoare şi doar între orele 07.30 - 15.30 la
Secretariatul S.C. CCPPM PLANTAVOREL S.A.,
Piatra Neamt, str. Cuza Voda, nr.46
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica
sau de a-si retrage oferta numai inainte de data
limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai
printr-o solicitare scrisa in acest sens.
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze
modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia
de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor
respective de catre autoritatea contractanta pana la
data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi
considerate parte a ofertei modificarile trebuie
prezentate intr-un plic marcat, in mod obligatoriu,
cu inscriptia „MODIFICARI”.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau
de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita
pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.
Ofertele sunt declarate întârziate dacă vor fi
depuse după ora datei limită de depunere
(05.07.2010, ora 15.00). Nu vor fi deschise ofertele
depuse la altă adresă decât cea solicitată, adică
sediul S.C CCPPM PLANTAVOREL S.A., str.
Cuza Voda, nr.46, Piatra Neamt, jud. Neamt,
(Secretariat – tel: 0233 / 210432, fax: 0233 210308).

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de aşi retrage oferta in conditiile legii. Imprejurarile in
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VI.9) Oferte alternative
VI.10) Deschiderea ofertelor

care ofertele sunt declarate intarziate:
- Oferta este depusă/transmisă la o altă adresă a
autorităŃii contractante decât cea stabilită în anunŃul
de participare;
- Oferta este primită de către autoritatea
contractantă după expirarea datei şi orei limită de
depunerea ofertelor, Ofertele intarziate se
returnează nedeschise.
Nu se accepta depunerea de oferte alternative
Data, ora si locul deschiderii ofertelor este
06.07.2010, ora 18.00 la sediul SC CCPPM
PLANTAVOREL S.A.
CondiŃii pentru participanŃii la sedinŃa de
deschidere: participanŃii trebuie să prezinte
împuternicirea scrisă prin care sunt autorizati să
angajeze ofertantii şi/sau să îi reprezinte în
procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie
publică – original, precum si buletinul (cartea) de
identitate.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
da 

VII.1) PreŃul cel mai scăzut
VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică

□

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1 Ajustarea preŃului contractului
Nu se accepta actualizarea pretului contractului.
DA □
NU 

NOTĂ:
(1) Documentatia pentru achizitia echipamentului “MASINA DE INCAPSULAT” se obtine in mod
gratuit.
(2) Este recomandat ca odata cu depunerea ofertei, ofertantul sa anexeze şi un opis al tuturor
documentelor prezentate şi totodată sa numeroteze fiecare filă din documentaŃia depusă sub forma:
„număr pagină curentă / număr pagini totale”, numărul total de pagini al fiecărei documentaŃii din
ofertă fiind înscris şi în acest opis.
(3) Toate documentele vor fi semnate de către persoana care angajează patrimonial societatea sau de
catre persoana împuternicită. Împuternicirea trebuie să fie depusă în original împreună cu oferta.
Persoana care semnează documentele va scrie citeŃ numele şi calitatea în care semnează.
Toate documentele vor prezenta număr de înregistrare/ dată emitere de ieşire de la ofertant, vor fi
semnate, ştampilate şi vor avea înscrise în mod lizibil numele şi funcŃia persoanei care semnează aceste
documente.
(4) Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor
prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.
(5) În prezenta documentaŃie prin sintagma „copie certificată” se va înŃelege acea reproducŃie a unui
act pe care apare menŃiunea „conform cu originalul”, semnătura persoanei care angajează
patrimonial în mod legal ofertantul, ştampila ofertantului şi data.
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(6) Toate documentele emise de către organisme/ autorităŃi străine, trebuie să fie însoŃite obligatoriu de
traducere autorizata în limba română, daca nu sunt in limba engleza. In caz contrar ofertanŃii vor fi
descalificaŃi.
(7) Comunicările legate de prezenta procedură de achiziŃie se vor face doar în scris.
Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părŃi .
Notificările, cererile făcute de participanŃii la procedură se consideră a fi comunicate prin semnarea de
către persoana de contact, reprezentanŃii participanŃilor la procedură, precum şi prin poştă sau fax .
Partea care îşi schimbă adresa de corespondenŃă comunicată, se obligă ca în termen de maxim 2 zile,
de la schimbarea adrese,i să aducă în scris la cunoştinŃa celeilalte părŃi. PărŃile au aceeaşi obligaŃie şi
în cazul schimbării persoanelor de contact.
Toate notificările sau cererile făcute de părŃi se consideră a fi comunicate:
a) în momentul semnării de către reprezentantul părŃilor, pentru luarea la cunoştinŃă;
b) la data înscrisă în avizul de predare, în cazul expedierii prin poştă cu scrisoare cu confirmare
de primire;
c) la data transmiterii, dacă se transmite prin fax ;
Dacă notificarea nu se poate transmite din cauză că partea destinatară şi-a schimbat adresa de
notificare, fără să comunice acest lucru celeilalte părŃi, sau în cazul refuzului de a primi notificarea,
notificarea respectivă, se consideră comunicată la data la care se constată imposibilitatea transmiterii
acesteia sau la data refuzului de a primi notificarea.
(8) Orice comunicare, solicitare, informare si altele asemenea prevazute in prezenta documentatie
trebuie sa fie transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii,
respectiv in momentul primirii.
(9) Toate actele, documentele, certificatele solicitate vor trebui să fie în perioada de valabilitate
înscrisă pe acestea, sau stabilite prin dispoziŃii legale referitoare la acestea. Valabilitatea acestor
documente va fi stabilită raportat la momentul deschiderii ofertelor.
(10) Se va incheia un contract de furnizare produse in varianta propusa de S.C. CCPPM
PLANTAVOREL S.A.. Nu se accepta o varianta alternativa
IX. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTOR
În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare în
condiŃiile de bază impuse prin documentaŃia de atribuire, în termenul prevăzut, la preŃul de atribuire, în
condiŃiile din contract, acesta va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de
achiziŃie. ÎnştiinŃarea, motivată, se va face în scris de către persoana juridică achizitoare şi, după caz, de
ofertantul câştigător.
IX. PRECIZĂRI FINALE PrezumŃia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor
prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor
prezentate de ofertanŃi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere
sau obligaŃie faŃă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea
exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

14

SECTIUNEA II – CAIET DE SARCINI
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CAIET DE SARCINI
MASINA DE INCAPSULAT
1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: SC CCPPM PLANTAVOREL S.A., cu sediul in str.Cuza
Voda nr.46, Piatra Neamt, jud. Neamt, cod postal 610019, cod fiscal RO 2047484, inregistrata la
registrul comertului sub nr.J/27/1722/92, C.U.I. 2047484, Capital social s.v.: 372390 lei
Tel.Fax: 40-(0)233/210308, Tel.:40-(0)233/210432; e-mail: plv@plantavorel.ro, www.plantavorel.ro
2. LOCUL DE DESTINATIE SI TERMENUL DE LIVRARE
Livrarea si termenul de livrare sunt conform contractului de achizitie, la adresa : Piatra Neamt, str.
Pastravului nr.16, nu mai tarziu de 6 luni de la data contractului.
3. Obiectul achizitiei
Prezentul caiet de sarcini precizează condiŃiile generale de achizitie a unei masini de incapsulat,
echipament pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii- proiectul POS CCE-axa 2operatiunea 2.3.3, nr. 324 - IMUNOPLANT
Caietul de sarcini face parte din documentaŃia pe care achizitorul, S.C. CCPPM PLANTAVOREL S.A,
o va pune la dispoziŃia ofertanŃilor în vederea participării la procedura pentru atribuire a contractului
de furnizare.
4. SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
4.1. Scop: Echipamentul asigura dozarea si umplerea diferitelor substante ca pulberi vegetale, extracte
sau granule in capsule goale din gelatina tare si inchiderea acestora, cu aplicatii in industria
farmaceutica sau a suplimentelor nutritive. Masina complet automata, bazata pe principiul tasarii
pulberilor (tamping) si care opereaza cu urmatoarele marimi ale capsulelor: 000, 00el, 00, 0el, 0, 1, 2,
3, 4, 5 prin echipare cu piesele interschimbabile necesare.
Masina permite si umplerea de peleti si minitablete sau combinatii, inclusiv cu pulberi, daca aceasta va
fi echipata cu dispozitivele specifice de umplere
4.2. Principiul constructiv
Componenta :
a) Statie pentru incarcarea si orientarea capsulelor goale
b) Separarea capului capsulelor de corpul acestora cu ajutorul vacuumului
c) Statie de umplere a pulberilor-pe principiul tasarii
d) Eliminarea capsulelor nedeschise
e) Statie pentru inchiderea capsulelor
f) Evacuarea capsulelor umplute
g) Curatarea bucselor cu aer comprimat si vacuum
Masina complet automata, functionand pe baza principiului tasarii (<tamping>), care formeaza gradual
un dop in urma a minim 5 etape de tasare, in interiorul discului dozator. Cursa finala a dispozitivului de
tasare evacueaza dopul format in interiorul corpului capsulei.
Se vor regla maxim 3 parametri ai masinii pentru umplerea corespunzatoare a capsulelor gelatinoase
tari: pozitia de compresie, grosimea discului dozator, nivelul pudrei in tub.
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4.3. Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit
A. CERINTE GENERALE:
-Dimensiuni de gabarit (mm) (LxlxH) max.: 3000 x 2500 x 2000 (masina in linie cu echipamentul de
desprafuire si lustruire si cu echipamentul de sortare al capsulelor goale)
-Greutate neta (kg) max 1200
-Alimentare: 380V/50Hz, 3 faze
-Putere, maxim 10Kw (masina de baza cu pompa vid si aspirator praf, aspirator praf, desprafuitor,
dispozitiv eliminare capsule goale)
-Declaratie de conformitate de la producator (certificat CE)
-Echipament fabricat conform standardelor ISO si GMP si insotit de calificarile IQ, OQ, DQ. Din punct
de vedere constructiv masina va trebui sa aibe demarcaj clar intre zonele pharma si non-pharma.
-Masina si toate componentele acesteia vor fi noi.
B. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE PERFORMANTA:
-Productivitate min. 20.000 capsule/ora
-Eficienta min 95% (capsule conforme)
-Vacuum pentru deschiderea capsulelor, pompa de vacuum inclusa
-Echipament destinat umplerii capsulelor cu pulberi si extracte vegetale, o gama larga de formulari si
densitati in vrac, mentinand precizia dozarii
-Sistem de control al functiilor cu afisaj (interfata om-masina) al urmatorilor parametri: total capsule
procesate, timp, comenzi manuale si automate, etc, cu meniu in limba engleza
-Structura sistemului si toate partile in contact cu produsul de umplere, fabricate conform standardelor
GMP
C.ACCESORII:
-Masina de baza va fi echipata cu pompa vacuum, aspirator industrial si unelte si calibre pentru setare.
-Piese interschimbabile specifice pentru umplerea pulberilor in capsule goale din gelatina tare de
marime 00 si 00el si trei discuri dozatoare din care doua pentru marimea 00 a capsulelor si unul pentru
marimea 00el.
-Echipament pentru desprafuire si lustruire a capsulelor pline, cu aspirator :
-productivitate >20.000 caps/h, cu posibilitate de ajustare.
-Echipament pentru sortarea capsulelor goale
-destinat eliminarii, dupa umplere, a capsulelor goale, corpuri sau capace de capsule
libere/desfacute
-productivitate >20. 000 caps/h, cu posibilitate de ajustare.
-piese de schimb recomandate pentru masina de baza
-piese de schimb recomandate pentru partile interschimbabile
5. GARANTIE:
- minim 2 ani de la semnarea procesului verbal de receptie, pe baza de contract;
6. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE
- declaratia fabricantului pentru disponibilitatea de punere pe piata a pieselor de schimb timp de 10 ani
dupa darea in folosinta
7. SERVICII CONEXE
- Se vor asigura transportul, punerea in functiune a produsului la achizitor, probe, reglaje efectuate cu
personal calificat pus la dispozitie de catre furnizor, pentru a asigura functionarea corespunzatoare.
- Se va asigura Instruirea personalului care utilizeaza echipamentul.
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8. CONDITII SI TERMENE DE LIVRARE, RECEPTIE
Livrarea produsului din prezentul caiet de sarcini se va face numai pe baza de contract de achizitie
semnat de ambele parti, insoŃite de factura fiscala, certificate de calitate, certificat de garantie, declaratii
de conformitate si documentatii tehnice (carte tehnica, manual de operare, manual de intretinete), toate
aceste documente fiind atasate in exteriorul coletului.
Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorari ale produselor pe timpul transportului revine
furnizorului.
Receptia produsului care face obiectul caietului de sarcini se va face la adresa: Piatra Neamt, str.
Pastravului, nr.16, in prezenta unui reprezentant autorizat al furnizorului.
Furnizorul are obligatia de a inlocui/ repara, fara plata, produsele livrate cu deficiente.
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor în termenul de garantie, autoritatea contractantă
fiind în drept să solicite înlocuirea/repararea gratuită a produselor depreciate în intervalul acestui
termen.
9. DOCUMENTE INSOTITOARE
- Certificat de calitate
- Certificat de garantie
- Calificari IQ/OQ/DQ
- Manual de operare in limba romana sau engleza
- Manual de intretinere si service in limba romana sau engleza
10. MODALITATI DE PLATA
ModalităŃi de plată: transfer bancar.
Nu se acceptă actualizarea preŃului contractului.
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SECTIUNEA III. FORMULARE

19

nr. .......... / ..........

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

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către .....................................................
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completa)
Ca urmare a invitaŃiei de participare apărute în SEAP nr. ..........din............. (ziua/luna/anul),
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ........................../(denumirea contractului de
achiziŃie publica), noi ......................................................................................../(denumirea/numele
ofertantului) va transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ......................................................................../(tipul, seria/numărul, emitentul) privind
garanŃia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaŃia
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr de ............. copii:
a) oferta;
b) documentele care însoŃesc oferta.
Avem speranŃa ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinŃele.
Data completării .....................
Cu stima,

Ofertant
.....................
(semnătura autorizată)
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Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa _________________________________, cu sediul în ___________________,
telefon ______________, fax _______________, înmatriculată la Registrul ComerŃului sub nr.
____________, CUI ____________, reprezentată legal prin _____________________,
în calitate de ___________________________, împuternicim prin prezenta pe _________
_______________________ domiciliat în ____________________________ identificat cu
B.I./C.I. seria ____ nr. __________________CNP _______________________ eliberat de
_____________________ la data de _____________________________ având funcŃia de
__________________________ să ne reprezinte la procedura de ___________________ organizată de
S.C. CCPPM PLANTAVOREL S.A. pentru ____________________________________________
în scopul atribuirii contractului de ______________________________________________
În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la
procedura de ________________________________________________.
2. Să participe în numele subscrisei la licitaŃie şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul
şi/sau în urma desfăşurării licitaŃiei.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
licitaŃiei.
4. Să depună în numele subscrisei contestaŃiile cu privire la licitaŃie.
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaŃie.
Notă: Împuternicirea va fi însoŃită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data_________________
Denumirea mandantului
S.C. ________________________ reprezentată prin _______________________________

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

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaŃia prevazută la art. 180 din OrdonanŃa de urgenŃa a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 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 instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei
organizaŃii criminale, pentru corupŃie, 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 informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)

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

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Formular nr. 12B
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAłIE
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economicperoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [se
menŃionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se
inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se
inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităŃii
contractante],
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin
lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile prevăzute la
lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în Ńara în care este stabilit până la data solicitată.................
c’) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale, conform prevederilor acestora, fara sa
produc prejudicii beneficiarilor contractelor
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.
Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________

FORMULARUL B1

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax,
certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_________________________________________________________________________
Anul

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent euro)

_________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________
Media anuala:

_________________________________________________________________________
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL B2

EXPERIENTA SIMILARA*)
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in

exprimata

moneda in care

in echivalent

s-a incheiat

euro

contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):

_________

___________

b) finala (la data finalizarii contractului):

_________

___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ___________________________.
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte
aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
_______________________________.
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
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OPERATORUL ECONOMIC
Formular 10A
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
________________________________________,
(denumirea produsului)
pentru suma de _________________________ (lei/ euro).
(suma in litere si in cifre)
platibila dupa receptia produsului /in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la
care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
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)
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FORMULARUL B3
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAłIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI
DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI (2007, 2008, 2009)
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicabile faptei
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor,
situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraŃie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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Nr. crt.

Obiect
contract

CPV

1

2

3

Denumirea/numele
beneficiarului/
clientului Adresa
4

Calitatea
furnizorului*)
5

Perioada de
derulare a
contractului **)
6

Operator economic,

......................
(semnatură autorizată)
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducător (lider de asociaŃie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
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SECTIUNEA IV – Model contract de furnizare
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Contract de furnizare
nr.______________data_______________

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 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
S.C. Centrul de Cercetare si Prelucrare Plante Medicinale „Plantavorel” S.A. înfiinŃată la data de
11.11.1991, Cod de înregistrare fiscală RO 2047484, Nr.de înregistrare la registrul ComerŃului
J/27/1722/91, capital social S.V. 372390 lei, cu sediul în Str. Cuza Voda nr. 46, JudeŃul Neamt, cod
poştal 610019, Tel.0233210308, Fax 0233210308, reprezentată prin Elena IONESCU în funcŃia de
director general, si ec. Vasile Asavei avand functia de Director Economic 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)
funcŃia...............................................
în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. DefiniŃii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preŃul contractului - preŃul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităŃi legate de furnizarea produselor, cum
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcŃiune, asistenŃa tehnică în perioada de garanŃie, şi
orice alte asemenea obligaŃii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenŃială a componentelor rezultă un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naŃionalitatea
furnizorului.
g. destinaŃie finală - locul unde furnizorul are obligaŃia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaŃi conform INCOTERMS 2000 – Camera
InternaŃională de ComerŃ (CIC).
i. forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, 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,
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revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepŃia 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 daca nu se specifică
în mod diferit. In scopul calcularii perioadelor de timp exprimate in zile sau in Zile lucratoare, atat
prima cat si ultima zi vor fi incluse. Daca ultima zi a vreunui termen nu va fi o zi lucratoare, respectivul
termen va fi considerat implinit in ziua lucratoare imediat urmatoare;
3.3 Titlurile din prezentul Contract sunt introduse doar in scopul facilitarii referirilor si nu afecteaza
interpretarea Contractului. Toate referirile din prezentul Contract la o “clauza” sau la o “anexa” trimit
la clauza sau anexa corespunzatoare din prezentul Contract, daca nu se mentioneaza altfel;
3.4 Referirile la un acord sau document vor fi intelese ca referiri la respectivul acord sau document
astfel cum ar fi acesta modificat, completat, schimbat, reformulat la anumite intervale de timp.
4. Obiectul şi preŃul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze, să instaleze, să puna in functiune şi sa presteze serviciile
conexe furnizarii .................................... ..................în perioada/perioadele (denumirea produselor şi
cantităŃile) convenite şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preŃul convenit pentru îndeplinirea contractului de
furnizare ................................ . (denumirea produselor)
5. PreŃul contractului
5.1 - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preŃul produselor livrate şi al serviciilor
accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăŃi, este de ........... lei/
euro, (fara TVA) conform ofertei financiare, parte integranta din contract.
6. Durata contractului
6.1 – Prezentul contract se deruleaza de la data semnarii contractului de furnizare pâna la data punerii
in funcŃiune a produsului-care este data procesului verbal de receptie finala, de punere in functiune,
testare a produsului si instruire a personalului, dar nu mai tarziu de 15 Ianuarie 2011.
6.2. – Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data efectuarii de catre achizitor a platii facturii
finale emise de furnizor dupa receptia finala la punerea in functiune, testarea si instruirea personalului,
pentru echipamentul ce face obiectul prezentului contract, cu exceptia prevederilor din art.17.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt :
a) toate documentele ofertei de achizitie publica in urma careia a fost selectat ca furnizor
b) acte aditionale, pe care părŃile înŃeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului
8. ObligaŃiile principale ale furnizorului
8.1 – Furnizorul se obligă să predea, sa puna in functiune, sa testeze
.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), si sa instruiasca personalul la SC
CCPPM PLANTAVOREL S.A., Piatra Neamt, str. Pastravului, nr. 16.
8.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanŃele prezentate în
propunerea tehnică.
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8.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaŃiile sau utilajele
folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziŃionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9. ObligaŃiile principale ale achizitorului
9.1 -Achizitorul se obligă să achiziŃioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preŃul convenit în
prezentul contract.
9.2- Achizitorul se obligă să recepŃioneze produsele în termenul convenit.
9.3 – Achizitorul se obligă să plătească preŃul produselor către furnizor în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta, dupa urmatorul grafic de plati:
a) 35% din pret, in avans, prin tranfer bancar in termen de 15 zile de la semnarea prezentului
contract;
b) 60% din pret, prin acreditiv documentar, cu plata la vedere (L/C), platibil in 5 zile de la
primirea de catre banca achizitorului a documentelor originale ce fac dovada expedierii produselor
(INVOICE, PACKING LIST, B/L);
c) 5% din pret prin acreditiv documentar (L/C) cu plata in termen de 5 zile de la semnarea
procesului verbal de receptie finala, punere in functiune, testare si instruire personal, dar nu mai tarziu
de 20 ianuarie 2011.
10. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate, in
termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din
preŃul contractului, ca penalităŃi, 0,1% din valoarea facturii/ zi de intarziere. (se precizează cota
procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor).
10.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaŃiile în termen de 15 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu
0,1% din valoarea facturii sau din plata neefectuata pentru fiecare zi de întârziere, pînă la îndeplinirea
efectivă a obligaŃiilor)
10.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în mod
culpabil, dă dreptul părŃii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această
denunŃare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest
caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunŃării unilaterale a contractului.
11. RecepŃie, inspecŃii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaŃiile din documentatia tehnica care se constituie in Anexa 1 la
prezentul contract, testele initiale facandu-se numai de catre personalul specializat al furnizorului,
numai dupa punerea in fucntiune a echipamentului.
11.2 - InspecŃiile şi testele din cadrul recepŃiei provizorii şi recepŃiei finale (calitative) se vor face la
destinaŃia finală a produselor.
11.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaŃiilor, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preŃul contractului are obligaŃia:
a) de a înlocui produsele refuzate;
sau
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b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaŃiilor lor tehnice.
11.4 - 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 destinaŃia finală.
11.5 - Prevederile clauzelor 11.1-11.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaŃia asumării garanŃiilor sau
altor obligaŃii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaŃia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faŃă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaŃiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să
ajungă în bună stare la destinaŃia finală.
(2) În cazul ambalării greutăŃilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este
cazul, distanŃa mare până la destinaŃia finală a produselor şi absenŃa facilităŃilor de manipulare grea în
toate punctele de tranzit.
12.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecŃiei
coletelor (paleŃi de lemn, foi de protecŃie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoŃesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaŃia de a livra produsele la destinaŃia finală indicată de achizitor, respectând:
termenul comercial stabilit.
13.2 – Livrarea este efectuata in conditia DDP Piatra Neamt (fara TVA) (INCOTERMS 2000), la
adresa mentionata la Art. 8 al prezentului contract.
Pretul include costul transportului pana la sediul cumparatorului.
13.3 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaŃia de a comunica, în scris, atât achizitorului,
cât şi, după caz, societăŃii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor,
cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare, sau dupa caz documente specifice transportului
international.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoŃesc produsele, dupa cum
urmeaza: - aviz de expeditie marfa; - Certificat de origine;- certificat de calitate si conformitate; certificat de garantie; documentatii tehnice (carte tehnica, manual de operare si intretinere)
13.4 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face prin semnarea
procesului verbal de receptie provizorie, incheiat intre achizitor si transportator.
13.5 – Furnizarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor privind receptia finala precum si a clauzelor privind punerea in functiune, testarea produselor
si instruirea personalului, prin semnarea procesului verbal de receptie finala, punere in functiune,
testare si instruire a personalului, incheiat intre achizitor si reprezentantul furnizorului.
14. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaŃia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, conform termenelor
INCOTERMS 2000, pentru livrarea DDP Piatra Neamt.
15. Punerea in functiune
Produsele cumparate prin prezentul contract necesita indeplinirea unor proceduri de punere in
functiune, dupa instalarea acestora in liniile tehnologice ale achizitorului. Aceste proceduri urmaresc
activitatea furnizorului fara costuri suplimentare pentru achizitor, pana la intrarea in functiune a
produsului si cuprind urmatoarele etape in afara livrarii:
a) controlul produsului dupa operatia de instalare
b) punerea in functiune si efectuarea testelor;
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c) transferul de know-how (operare service mentenanta)
d) instruirea personalului
15.1 Achizitorul se obliga sa instaleze produsele conform specificatiilor tehnice ale acestora (in special
conectarea la reteua de aer comprimat si alimentarea electrica), in maxim 15 zile de la preluarea
produsului de catre achizitor de la transportator.
15.2 Achizitorul se obliga sa nu utilizeze produsele inainte de punerea acestora in functiune de catre
reprezentantii specializati ai furnizorului.
15.3 (1) Furnizorul se obliga sa realizeze operatiunile de punere in functiune a produsului si testarea
acestuia.
(2) Pentru toate operatiunile enumerate la pct. (1) se va stabili la o data calendaristica propusa de
achizitor, in acord cu furnizorul si tinand cont de obtinerea vizei pentru Romania, pentru specialistul
furnizorului (pentru furnizorii straini). Respectiva data comunicata furnizorului nu va fi mai devreme
de 5 zile lucratoare de la primirea de catre furnizor a instiintarii despre finalizarea instalarii si nu mai
tarziu de 14 zile.
15.4 (Pentru furnizorii straini) Achizitorul va face demersurile necesare, conform legii, pentru
obtinerea vizei de Romania pentru specialistul furnizorului, imediat dupa primirea in copie a
documentelor de livrare (Factura, Packing List, Bill of Landing). In situatia in care termenul de
obtinere a vizei de Romania va depasi termenul maxim mentionat in articolul 15.3, acesta va fi
prelungit cu depasirea respectiva.
16. Servicii
16.1 - Furnizorul are obligaŃia de a executa punerea in functiune a echipamentului, testarea acestuia si
instruirea personalului in termenul rezultat din Art. 15.1, Art 15.3 si 15.4 cu condiŃia ca aceste servicii
să nu elibereze furnizorul de nicio obligaŃie de garanŃie asumată prin contract.
16.2.(1) Furnizorul are obligatia de a instrui persoanele indicate de achizitor, la sediul achizitorului.
(2) Instruirea persoanelor se va realiza atat teoretic cat si practic in toate domeniile operationale
(electric, mecanic, de securitate si siguranta in exploatare).
(3) Pentru instruirea personalului achizitorului, furnizorul va trimite un specialist care va realiza
procesul de instruire.
(4) Achizitorul va suporta cheltuielile de cazare, diurna si transport pe teritoriul Romaniei, furnizorul
suportand numai cheltuielile de transport extern.
(5) Cheltuielile de instruire a personalului achizitorului, sunt in sarcina furnizorului.
17. Perioada de garanŃie acordată produselor
17.1 - Furnizorul are obligaŃia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligaŃia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract sunt conforme
cu specificatia tehnica din anexa şi că acestea vor funcŃiona la parametrii solicitaŃi, în condiŃii normale
de funcŃionare.
17.2 - (1) Perioada de garanŃie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea
tehnică, respectiv minim 2 ani de la receptia produsului.
(2) Perioada de garanŃie a produselor începe cu data Procesului verbal de recepŃie finala, punere in
functiune si instruire personal, semnat de ambele parti.
17.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaŃie
ce apare în conformitate cu această garanŃie, in termen de 5 zile de la constatare.
17.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaŃia de a remedia defecŃiunea sau de a
înlocui produsul în 30 de zile, de la identificarea cauzei neconformitatii constatate de achizitor, fără
costuri suplimentare pentru achizitor. Piesele care, în timpul perioadei de garanŃie, le înlocuiesc pe cele
defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanŃie care decurge de la data înlocuirii lor.
17.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinŃat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul isi rezerva dreptul de a calcula si solicita contravaloarea produsului ce urma sa
fie inlocui, inclusiv daune-interese.
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17.6 – In cazul furnizorului dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, achizitorul se obliga sa faca
demersurile necesare, conform legii, pentru obtinerea Vizei de Romania pentru specialistul
furnizorului, imediat dupa identificarea cauzei neconformitatii constatate. In situatia in care termenul
de obtinere a vizei de Romania va depasi termenul mentionat in Art 17.4, acesta din urma va fi
prelungit cu un numar de zile egal cu zilele de intarziere inregistrate.
18. Ajustarea preŃului contractului
18.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor furnizorului sunt
cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 - PreŃul contractului este fix si nu se ajustează pe perioadade derulare a contractului.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaŃia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisa în art.6 al
prezentului contract.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenele de livrare sau de
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaŃia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea
termenelor asumate se va face cu acordul părŃilor, prin act adiŃional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităŃi furnizorului.
20. Amendamente
20.1 PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
20.2 Cu exceptia celor prevazute in mod expres in prezentul Contract, nici o renuntare la vreun drept
sau privilegiu decurgand din Contract, inclusiv renuntarea cu privire la o incalcare a
oricarei prevederi din prezentul Contract nu va produce efecte decat daca este facuta in scris, iar , cu
exceptia cazului in care se prevede altfel, renuntarea respectiva nu va produce efecte decat in situatiile
si pentru scopurile pentru care renuntarea este acordata si o astfel de renuntare nu va functiona ca o
renuntare cu privire la nici o prevedere a prezentului Contract si nici ca o renuntare referitoare la
aplicarea sau o incalcare pe viitor a prevederii care a facut obiectul renuntarii.
20.3 Cu exceptia celor prevazute in mod expres in prezentul Contract, Partile convin ca nici o situatie
de neexercitare sau de exercitare cu intarziere din partea oricarei Parti, a oricarui drept sau privilegiu in
temeiul prezentului Contract nu va opera ca o renuntare la acestea. Prelungirea termenelor pentru
executarea unei obligatii sau pentru o actiune in temeiul prezentului Contract nu va fi considerat ca o
prelungire a termenelor pentru executarea unei alte obligatii sau actiuni.
20.4 Cu exceptia celor prevazute in mod expres in prezentul Contract, Partile convin ca nici o situatie
de exercitare unica sau partiala a oricarui drept sau privilegiu in baza prezentului Contract nu va
impiedica o exercitare ulterioara a aceluiasi drept sau exercitarea oricarui alt drept sau privilegiu de
catre oricare dintre Parti.
21. ForŃa majoră
21.1 - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acŃionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.
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21.4 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării
consecinŃelor.
21.5 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
21.6 - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părŃi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22. SoluŃionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze prin
arbitraj la Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei/ Curtii
Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert din Paris.
23. Rezilierea contractului.
23.1 Nerespectarea, neexecutarea sau executarea defectuoasa ori cu intarziere de catre furnizor a
obligatiilor asumate prin prezentul contract va duce la rezilierea unilaterala a contractului de catre
achizitor printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, prin orice mijloc de comunicare prevederile
art.10.3 fiind pe deplin aplicabile.
23.2 Rezilierea pentru neexecutarea sau executarea defectuoasa ori cu intarziere a obligatiilor asumate
prin prezentul contract este impusa partii in culpa fara punere in intarziere si fara a mai fi necesara
pronuntarea unei hotarari judecatoresti;
23.3 In cazul in care furnizorul solicita rezilierea contractului inainte de expirarea acestuia, acesta se
obliga sa plateasca diferenta de contract ramasa neexecutata.
24. Limba care guvernează contractul. Clauze diverse.
24.1 Limba care guvernează contractul este limba română/ engleza.
24.2 In cazul in care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine ulterior nelegala,
lipsita de valabilitate sau nesusceptibila de a fi pusa in executare in conformitate cu legea aplicabila,
legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de a pune in executare a celorlalte prevederi ale prezentului
Contract nu vor fi afectate sau prejudiciate de acest eveniment.
25. Comunicări
25.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, 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.
25.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiŃia
confirmării în scris a primirii comunicării.
26. Legea aplicabilă contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România/ dreptului material din Uniunea
Europeana.

36

PărŃile au înŃeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părŃi)
Achizitor,
................................
(semnătură autorizată)

Furnizor,
.............................
(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 1

Nr.
crt.

Denumire produs

UM

Cod CPV

Cantitate

1.

MASINA DE
INCAPSULAT

Buc.

42000000-6

1

Pret unitar
fara TVA

Valoare
fara TVA

TOTAL - LEI
TOTAL - EURO
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