
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA
Denumire:SC APATERM SA GALATI
Adresa: Str. Crizantemelor nr. 6 
Localitate:Galati Cod 

postal:800351
Tara:Romania

Persoane de contact:Ec.Dragos Magearu
                                  Coord.Daniel Dragan
In atenţia: Serviciului Achizitii

Telefon:0236/314057; 0722294924; 0725257811

E-mail: achizitii@apatermgl.ro Fax:0236/314057; 0236/465550
Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa Autoritatii contractante:  www.apatermgl.ro  ; e-mail: achizitii  @apatermgl.ro  
Adresa  Autoritatii  contractante  la  care  se  poate  accesa  Documentatia  de  atribuire:  www.apatermgl.ro - 
sectiunea Achizitii Publice.

I.b. Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ agenţii naţionale
□ autorităţi locale 
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ institutie europeană/organizaţie internationala
□ altele (specificati)  

□ servicii publice centrale
□ aparare
□ ordine publică/siguranta naţională
□ mediu 
□ economico-financiare
□ sanatate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protectie socială
□ cultura, religie si actv. recreative
□ educaţie
■ altele: Societate Comerciala cu activitate relevanta 
de distributie a energiei termice in subordinea 
Consiliului Local.

Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autoritati contractante:NU
Alte informaţii  si/sau clarificari pot fi obţinute: la adresa mai sus menţionată
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:
Data: 19.09.2011
Ora limita:12.00
Adresa :Str. Crizantemelor nr.6 Galati
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 19.09.2011
Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate în S.E.A.P. (în acelaşi fişier unde este disponibilă şi  
documentaţia de atribuire). (www.e-licitatie.ro).
Institutia responsabila pentru solutionare contestatie: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe 
langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Denumire: 
Adresa: Stavropoleos Nr. 6 Sector 3
Localitatea: Bucuresti                            Cod postal:  030084          Tara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro                           Telefon: 021/3104641
Adresa internet: www.cnsc.ro                Fax: 021/3104642

I.c. Sursa de finantare:
Se specifica sursele de finantare ale contractului  ce 
urmeaza a fi atribuit: SURSE PROPRII (din productie)

Dupa  caz,  proiect/program  finantat  din  fonduri 
comunitare: NU 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
II. Descriere

în insolven ă (in insolvency, en procedure collective)ț

S.C. APATERM S.A. GALAŢI
Registrul Comertului nr.J17/683/1998

Cod fiscal R0 10871486
str.Crizantemelor nr.6   Galati

Telefon :   0236-473100   Fax : 0236-465550 

data:12.06.2007
http://www.apatermgl.ro/
mailto:marketing@apatermgl.ro
http://www.apatermgl.ro/
http://www.apatermgl.ro/
http://www.apatermgl.ro/
http://www.apatermgl.ro/


II.1.1) Denumire contract:  contract de furnizare de combustibili  auto pe baza de card si/sau prin 
sistem netransmisibil de asigurare a alimentarii.
II.1.2) Denumire contract, locul de livrare: furnizare motorina si benzina la statiile de distributie ale furnizorului.
Produse:  MOTORINA,  BENZINA 
FARA PLUMB               
Cumpărare                 

Principalul loc de livrare: staţiile de 
distribuţie ale furnizorului
Cod CPV: 09134200-9
Cod CPV: 09132100-4 
II.1.3) Procedura se finalizeaza prin: Contract de achiziţie publică              
II.1.4) Durata contractului de achizitie publica: pana la 31.12.2011, in situatia in care nu se solicita de catre  
achizitor incheierea unui act aditional de prelungire a valabilitatii acestuia, in conformitate cu prevederile art. 6  
alin 3 din HGR 925/2006.
II.1.5) Informaţii privind acordul cadru: NU
II.1.6) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti caietul de sarcini): NU

  II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate: NU

II.2.1) Cantitatea sau scopul contractului: conform Caiet de Sarcini.
II.2.2) Optiuni (daca exista):NU
III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1)Alte  conditii  particulare  referitoare  la  contract 
(dupa caz) 
III.1.1)Contract rezervat 
(daca DA scurta descriere )
III.1.2)Altele 
(daca DA, descrieti)

     NU 

     NU 

IV. PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Cerere de oferta                                       

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica: NU   

IV.3.) Legislatia aplicata
OUG 34/2006-(actualizată şi modificată) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Legea  337/2006-pentru  aprobarea  OUG  34/2006,  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Legea 128/2007-privind modificarea  si completarea Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului  34/2006-privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a contractelor de 
concesiune de servicii;
OUG 94/2007 pentru modificarea  şi  completarea OUG 34/2006 privind atribuirea  contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
OUG 143/2008 pentru modificarea  şi completarea OUG 34/2006 pnvind atribuirea contractelor de achiziţie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;
OUG 19/2009 privind unele masuri în domeniul Iegislatiei referitoare la achiziţiile publice;
OUG  72/2009  privind  modificarea  OUG  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a 
contractelor de concesiune de lucrări publice a contractelor de concesiune de servicii;
HG 925/2006 (actualizată şi modificată) - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la  
atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publica  din  OUG  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
HG 1056/2006 privind modificarea art.102 din HG 925/2006 - privind aprobarea  normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ţie  publica din  OUG 34/2006 privind  atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune 
de servicii;
HG  1337/2006  -  privind  completarea  HG 925/2006  pentru  aplicarea  normelor  de  aplicare  a  prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006 privind  atribuirea contractelor de 



achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
HG  198/2008  privind  modificarea  şi  completarea  Normelor  de   aplicare  a  prevederilor  referitoare  la 
atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publica  prin  mijloace  electronice  din  OUG  34/2006 privind  atribuirea 
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune 
de servicii;
OUG  30/2006-privind  funcţia  de  verificare  a  aspectelor  procedurale  aferente  procesului  de  atribuire  a 
contractelor de achiziţie publică;
HG 942/2006;privind aprobarea normelor de aplicare a OUG 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente  procesului  de atribuire  a contractelor de achiziţie publica;
Legea 273/2006-privind finanţele publice locale;
HG  782/2006-pentru  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  Consiliului  Naţional  de 
Soluţionare al Contestaţiilor;
HG 895/2005-privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice;
Regulamentul (CE) 2195/2002 al Parlamentului European  şi al Consiliului din 5 noiembrie  2002 privind 
vocabularul comun al achiziţiilor publice;
Regulamentul  (CE)  2151/2003 al   Comisiei  din  16  decembrie  2003 de  modificare  al  Regulamentului  (CE) 
2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV);

Legea 346/2004-privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
OUG  27/2006-privind  modificarea  si  completarea  Legii  346/2004  privind  stimularea  infiinţării  şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
OUG 76/2010-privind modificarea si completarea OUG 35/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie  
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  
V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului
Declaratie privind eligibilitatea Cerinta  obligatorie: Cerinta  obligatorie:  prezentare  formular 

completat din: anexa la prezenta – Formularul 1A.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile 
art.181 OG 34/2006 lit.a, c1, d, e.

Cerinta obligatorie: completare formular anexa la prezenta - 
Formularul  1B;  autoritatea  contractanta  nu  va  exclude  din 
procedura,  ofertantii  care  figureaza  cu  datorii  catre  bugetul 
local si/sau  catre bugetul de stat consolidat.

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Persoane juridice/fizice romane Cerinte obligatorii: 

-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului-in 
copie,  stampilata,  pe  care  se  va  completa  „Conform  cu 
originalul”;
-Certificatul  de  inregistrare  emis  de  Oficiul  Registrului 
Comertului-in  copie,  stampilata,  pe  care  se  va  completa 
„Conform cu originalul”;

Persoane juridice /fizice straine Cerinta  obligatorie:  Documente  care  dovedesc  o  forma de 
inregistrare;

V.3) Situatia  economico-financiara                                   
Informatii  privind   situatia  economico-
financiara: solicitate                

Informatii care trebuie prezentate:
-Fisa informatii generale, conform formular anexa la prezenta, 
Formular 6A. 
-Bilant contabil la 31.12.2010, vizat si inregistrat de autoritatile 
competente;
-Declararea  pe  propria  răspundere  a  cifrei  de  afaceri: 
realizarea  unei  cifre  medii  anuale  de  afaceri  de  cel  puţin 
140.000,00 lei. 

V.4) Capacitatea tehnica si sau profesionala
Informatii  referitoare la  capacitatea  tehnica: 
solicitate

Cerinte obligatorii:
a)Prezentarea reţelei de distribuţie a carburanţilor, prin care se 
face dovada deţinerii de staţii de distribuţie a carburanţilor în 
toate judeţele ţării.
b)Declaratia privind lista principalelor livrari de produse  privind 
îndeplinirea  obligaţiilor  contractuale  pentru  produse  similare, 
completata in conformitate cu Formularele 8A-8B.



Informatii  privind  subcontractantii:  daca  este 
cazul: solicitat 

Completarea formularului anexa la prezenta;

V.5) Daca este aplicabil,  modul de selectare 
al ofertantilor 

-Ofertele  care  nu  vor  indeplini  cerintele  obligatorii  de 
calificare vor fi descalificate;
-Pentru documentele care nu au mentionat “cerinta obligatorie” 
se  vor  respecta  prevederile  art.11  al.(4)  si  (5)  din  HGR 
925/2006 modificata si actualizata;
-Se poate  prezenta declaratie  pe propria  raspundere,  cu 
posibilitatea  de  prezentare  ulterioara  a  documentelor 
edificatoare  ce  probeaza/confirma  indeplinirea  cerintelor 
de calificare in conformitate cu art.11 al.4. 

VI. PREZENTAREA OFERTEI 
VI.1) Limba de redactare a ofertei limba romana 
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei pana la 31.12.2011.
VI.3) Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare va fi de 1% din valoarea 

estimata  fara  TVA  a  contractului  ce  urmeaza  a  fi  atribuit, 
respectiv 706,00 lei.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala 
cu perioada de valabilitate  a ofertei.
Garantia de participare se va depune fie la caseria unitatii sau 
va fi constituita prin Ordin de Plata in cont sau fila CEC vizata 
de Banca pana la data deschiderii ofertelor in contul RO 80 
RNCB 0141 0328 8579 0001 deschis la sucursala BCR Galati 
cu mentiunea “reprezentand garantie de participare”.

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice -Propunerea  tehnica  trebuie  sa  corespunda  in  totalitate 
specificatiilor  din  Caietul  de  Sarcini  (in  situatia  in  care 
propunerea tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini, 
oferta va fi considerata neconforma);
-În  conformitate  cu  principiul  recunoaşterii  reciproce,  SC 
Apaterm SA Galati va accepta certificate echivalente emise de 
organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.

VI.5)  Modul  de  prezentare  a  propunerii 
financiare

-Se vor  completa obligatoriu  formularele anexa la prezenta: 
Centralizatorul  de  preturi  (formular  nr.3A)  si  Formularul  de 
oferta (formular nr.3B); 
-Elemente necesare elaborarii propunerii financiare: 
Termenul de plata: in max 30 zile  calendaristice de la data 
primirii facturii (data postei, confirmare fax, confirmare e-mail);
Ofertantii  vor depune oferta in lei obligatoriu pentru intreaga 
cantitate minima solicitata.
Neachitarea  de  catre  achizitor  a  facturilor  emise  de  catre 
furnizor in ternenul de 30 zile mai sus mentionat, atrage dupa 
sine  plata  de  majorari  de  intarziere  care  se  vor  calcula 
aplicand  rata  dobanzii  stabilita  de  BNR  respectiv,  rata  de 
referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului cu 
aplicare in urmatoarele 6 luni; majorarile de intarziere se vor 
datora incepand din prima zi  dupa data scadentei;  valoarea 
majorarilor de intarziere nu poate depasi cuantumul debitului 
asupra caruia s-au calculat.

VI.6) Modul Prezentare a ofertei -Str. Crizantemelor nr 6 Galati;
-Registratura SC Apaterm SA Galati;
-Data limita pentru depunerea ofertei: ziua 22.09.2011 ora 
limita 10,00;
-Data  si  ora  deschiderii  ofertelor:  ziua  22.09.2011  ora 
11,00.
-Oferta se va prezenta intr-un singur plic netransparent, care 
va  avea  urmatoarele  mentiuni:  ACHIZITIE  DE  PRODUSE 
CPV 09134200-9 SI CPV 09132100-4, “A NU SE DESCHIDE 
INAINTE DE DATA DE 22.09.2011 ORA 11,00’’ si  adresa 
societatii  noastre.  Plicul  netransparent  va  contine  plicul  cu 
oferta in original;
-Documentele  de  calificare  (cerinte  obligatorii),  propunerea 
tehnica  respectiv  propunerea  financiara  se  vor  introduce  in 



plicuri distincte, marcate corespunzator.
VI.7)  Posibilitatea  retragerii  sau  modificarii 
ofertei;
Situatiile in care oferta e declarata intarziata. 

-Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau 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 in conformitate cu prevederile de la VI.6) cu 
amendamentul  ca  pe  plicul  exterior  se  va  marca,  in  mod 
obligatoriu, si 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  si  a  pierderii 
garantiei pentru participare.
OFERTA INTARZIATA:
-Se considera oferta intarziata oferta depusa/transmisa la alta 
adresa  decat  cea  indicata  in  anuntul  de  participare  si  in 
documentatia  de  atribuire  ori  care  este  primita  de  catre 
autoritatea  contractanta  dupa  expirarea  datei  limita  pentru 
depunere.  Ofertele  intarziate  se  returneaza  ofertantului 
nedesfacute, precizandu-se acest lucru in procesul verbal de 
deschidere a ofertelor.

VI.8) Deschiderea ofertelor Data,  ora  si  locul  deschiderii  ofertelor:  Sediul  SC 
APATERM SA Galati, 22.09.2011 ora 11,00;
-La deschiderea ofertelor pot participa numai membrii comisiei 
de evaluare şi reprezentantii împuterniciţi ai ofertanţilor. 
Şedinţa de deschidere se încheie cu întocmirea  unui Proces 
verbal  al şedinţei  de deschidere în care vor  fi  consemnate 
urmatoarele aspecte :
-Decizia şi numele membrilor Comisiei de evaluare,
-Numele ofertanţilor care au depus oferta,
-Numele ofertanţilor care au depus oferte întarziate,
-Numele ofertanţilor care au modificat sau si-au  retras oferta,
-Enumerarea  si  consemnarea  documentelor  care  constituie 
oferta,  inclusiv  lipsa acestora,  şi  care au fost  solicitate  prin 
Documentaţia  de  atribuire,  fără  a  fi  analizate  din  punct  de 
vedere  al  corectitudinii  şi  valabilitaţii  lor  (documentele  de 
calificare si oferta tehnico-economică, inclusiv preţul).
Procesul verbal de deschidere se semneaza de catre membrii 
Comisiei de evaluare, inclusiv de catre presedintele comisiei, 
precum si de catre reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
Comisia de evaluare are obligatia de a transmite un exemplar 
al  procesului  verbal  de  deschidere  tuturor  operatorilor 
economici  participanti  la  procedura  de  atribuire,  indiferent 
daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere.
Orice  decizie  cu  privire  la  calificarea  ofertantilor,  respectiv 
candidatilor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor, va 
fi  luata de catre comisia de evaluare in cadrul  unor sedinte 
ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.

VI.9) Evaluarea ofertelor Evaluarea  ofertelor  se  va  face  pentru  intreaga cantitate 
minima mentionata in Caietul de Sarcini;
Ofertantii  vor  depune oferta,  obligatoriu pentru  intreaga 
cantitate minima solicitata in Caietul de sarcini.

VI.10) Utilizarea cailor de atac Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori 
intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, cu 
incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, are 
dreptul  de  a  contesta  actul  respectiv  pe  cale  administrativ- 
jurisdictionala  in  conditiile  OUG  34/2006,  aprobata  si 
modificata  prin  Legea 337/2006,  sau  in  justitie,  in  conditiile 
legii  contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile 
ulterioare.



VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 
VII.1) Pretul cel mai scazut – stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor  
ofertelor admisibile.In situatia in care doi/mai multi ofertanti mentioneaza acelasi pret al otertei, departajarea 
se va face in functie de numarul de statii teritoriale de distributie (de alimentare), eventuale discounturi alte  
facilitati.                       

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1) Ajustarea pretului contractului:DA
           

-In conformitate cu prevederile HGR 925/2006, pot fi asimilate 
situaţiilor  excepţionale  şi  pot  determina  ajustarea  preţului 
contractului, următoarele:
1.1.Modificări  legislative  cum ar fi  modificarea nivelului  TVA-
ului  a  nivelului  accizelor  la  carburanti  sau  a  preţului  de 
rafinărie;
1.2.Modificări ale normelor tehnice;
1.3.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;
-Ajustarea pretului pentru factorii enumerati mai sus produce 
efecte juridice de la data intrarii in vigoare a respectivului act 
normativ.
2.Creşterea/diminuarea preţurilor  elementelor  constitutive  ale 
ofertei care influenţează semnificativ costurile pe baza cărora 
s-a fundamentat preţul contractului;
-Actualizarea va fi posibilă, în conformitate cu evolutia pietei 
specifice si cu legislatia in vigoare (OG 34/2006, Codul Fiscal, 
Ordonata 249/2000), evolutia curs leu/euro curs leu/dolar.

VIII.2) Incheierea contractului -Procedura  de  atribuire  se  finalizeaza  prin  incheierea 
contractului  de  achizitie  publica,  exceptie  facand  situatia 
prevazuta de art.209 din OUG nr. 34/2006 cand procedura se 
poate finaliza prin anularea acesteia.
-Autoritatea  contractantă  va  comunica  ofertantilor  rezultatul 
aplicarii  procedurii,  in scris şi cât mai curând posibil,  dar nu 
mai  târziu  de  3  zile  lucrătoare  de  la  emiterea  deciziei 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica. 
-Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută mai 
sus  privind  rezultatul  aplicarii  procedurii  de  atribuire  a 
contractului de furnizare, se transmite  prin fax si/sau e-mail, 
iar daca acest lucru nu este posibil atunci comunicarea se va 
transmite prin posta iar termenul de transmitere se majoreaza 
cu 5 zile lucratoare. 
-În  cadrul  comunicării  autoritatea  contractantă  va  informa 
ofertantul/ofertanţii  câştigator/câştigători,  cu  privire  la 
acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
-Comunicarea către ofertantul/ofertanţii declaraţi câştigători va 
contine  şi invitaţia pentru semnarea contractului. 
În  cadrul  comunicării  privind  rezultatul  aplicarii  procedurii  de 
atribuire a contractului de furnizare, autoritatea contractantă va 
informa  ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror 
ofertă nu a fost declarată câştigătoare, asupra motivelor care 
au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmează: 
a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la 
baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
b)  pentru  fiecare oferta  respinsă,  motivele  concrete  care au 
stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele 
în  temeiul  cărora  oferta  a  fost  considerată  inacceptabilă, 
neconformă  sau  necorespunzătoare,  îndeosebi  elementele 
ofertei  care  nu  au  corespuns  cerinţelor  de  funcţionare  şi 
performanţa prevăzute în caietul de sarcini; 
c)  fiecărui  ofertant  care  a  prezentat  o  ofertă  acceptabilă, 
conformă  si  corespunzătoare,  dar  care  nu  a  fost  declarată 
castigătoare,  caracteristicile  şi  avantajele  relative  ale 



ofertei/ofertelor  câstigătoare  în  raport  cu  oferta  sa,  numele 
ofertantului  căruia  urmează  sa  i  se  atribuie  contractul  de 
achiziţie publică.
d)  fiecarui  ofertant  care  a  prezentat  o  oferta  acceptabila  si 
conforma, prin urmare admisibila, dar care nu a fost declarata 
castigatoare,  caracteristicile  si  avantajele  relative  ale 
ofertei/ofertelor  castigatoare  in  raport  cu  oferta  sa,  numele 
ofertantului  caruia  urmeaza  sa  i  se  atribuie  contractul  de 
achizitie publica sau dupa caz ale ofertantilor cu care urmeaza 
sa se incheie un acord-cadru. 
-Contractul de achizitie publica se atribuie ofertantului, conform 
criteriului de atribuire stabilit ''Pretul cel mai scazut – stabilirea 
ofertei  castigatoare  se  realizeaza  numai  prin  compararea 
preturilor ofertelor admisibile'', in conditiile in care oferta a fost 
stabilita  ca  fiind  admisibila,  iar  propunerea  tehnica satisface 
toate  cerintele  solicitate  in  -Caietul  de Sarcini.  In  situatia  in 
care doi/mai multi ofertanti mentioneaza acelasi pret al otertei, 
departajarea  se  va  face  in  functie  de  numarul  de  statii 
teritoriale de distributie (de alimentare), eventuale discounturi 
alte facilitati
-Oferta care este declarată câştigătoare în acest caz trebuie să 
îndeplinească  specificaţiile  tehnice  considerate  obligatorii, 
astfel cum au fost acestea stabilite în  Caietul de sarcini.
În  cazul  în  care,  pe  parcursul  îndeplinirii  contractului,  se 
constată  faptul  că  anumite  elemente  ale  propunerii  tehnice 
sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul 
de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini
-Data  stabilită  în  invitaţia  pentru  semnarea  contractului   nu 
poate fi mai mica decat termenul stabilit de OUG nr. 34/2006, 
art.205, respectiv: 
-6  zile  de  la  data  transmiterii  comunicării  privind  rezultatul 
aplicării procedurii,
-Contractul  de  furnizare  va  fi  incheiat  adaptat  ofertei 
castigatoare.  

VIII.3) Conditii financiare impuse de contract: Factura/facturile se vor emite dupa cum urmeaza: in ultima zi 
lucratoare a fiecarei luni;
Plata facturii/facturilor se face cu Ordin de Plata in max 30 zile 
calendaristice  de  la  data  primirii  facturii  (data  postei, 
confirmare fax, confirmare e-mail).

VIII.4)  Garantia  de  buna  executie  a 
contractului: DA

-cuantumul garantiei de buna executie: 1% din valoarea fara 
TVA a contractului;
-modul  de  constituire  a  garantie  de  buna  executie:  oricare 
dintre  modalitatile  prevazute  de  art.90  HGR  925/2006-
modificata si completata.
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ADMINISTRATOR SPECIAL
Ing.Adriana Stratulat

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE PRODUSE:
Cod  CPV: 09134200-9 MOTORINA

Cod  CPV: 09132100-4 BENZINA FARA PLUMB

în insolven ă (in insolvency, en procedure collective)ț

S.C. APATERM S.A. GALAŢI
Registrul Comertului nr.J17/683/1998

Cod fiscal R0 10871486
str.Crizantemelor nr.6   Galati

Telefon :   0236-473100   Fax : 0236-465550 



SC  APATERM  SA  GALATI  nu  dispune  de  spaţiu  special  pentru  depozitarea 
combustibilului şi in acest context trebuie să efectueze aprovizionarea cu carburant numai pe 
baza de carduri de credit si/sau pe baza de sistem netransmisibil de asigurare a alimentarii si 
prin exceptie de bonuri de valoare pentru carburanţi auto cu valabilitate la staţiile de livrare din  
intrega ţara (toate judetele ţării). Din acest motiv potenţialul furnizor trebuie să deţină o reţea 
de distribuţie cu răspândire pe întreg teritoriul tării  şi să onoreze livrarea de combustibil pe 
baza de carduri de credit si/sau pe baza de sistem netransmisibil de asigurare a alimentarii si 
prin exceptie de bonuri de valoare pentru carburanţi auto la nivelul fiecarui judeţ.

Ofertantul poate depune oferta pentru pentru alimentare pe baza de carduri 
sau alimentare pe baza de carduri si sistem netransmisibil de asigurare a alimentarii.

Furnizorul  trebuie să aibă minim 2 staţii  de distribuţie carburant în fiecare judeţ 
(minim una în fiecare reşedinţă de judeţ), unde se poate efectua alimentarea carburantilor.

Furnizorul  va prezenta lista statiilor  de distributie proprii  si  cele ale partenerilor  
unde  se  poate  face  alimentarea  cu  carburanti  a  autoturismelor  din  dotarea  Autoritătii 
contractante, inclusiv toate datele de identificare (adresă, program, nr. telefon etc.). 

DENUMIRE PRODUS U/M CANTITATE MINIMA CANTITATE MAXIMA
Motorina euro 5 Diesel litri 11.640 23.280
Benzina fara plumb 95 litri 5.680 11.360

CONDIŢIILE TEHNICE ŞI DE CALITATE
Condiţiile tehnice şi de calitate pentru tipurile de carburanti solicitati, vor fi  intr-un 

regim de asigurare a  calitatii  conform SR EN ISO 9001/2001 (sau certificate  echivalente,  
emise  de  organisme  stabilite  in  alte  state  ale  Uniunii  Europene)  si  in  conformitate  cu 
prevederile normelor si standardelor in vigoare.

Caracteristicile  fizico –  chimice ale  produselor  solicitate  trebuie  sa respecte cel 
putin urmatoarele valori, dupa cum urmeaza:

Pentru Benzina fara plumb 95
 Aspect - limpede si transparent
 Densitate (la 15°C) - 0,720 – 0,775 kg/ dm³
 Cifra octanica Research (COR) - min 95
 Cifra octanica Motor (COM) - min 85
 Continut de plumb - max 5 mg/ l
 Continut de sulf - max 50 mg/ kg
 Coroziune pe lama de cupru (3h la 50°C)- clasa 1 (conf. SR EN ISO 2160)

Pentru Motorina Euro DIESEL
 Densitate (la 15°C) - 0,820 – 0,845 kg/ dm³
 Cifra cetanica - min 51
 Indice cetanic calculat - min 46
 Continut de apa - max 200 mg/ kg
 Continut de sulf - max 50 mg/ kg
 Punct de inflamabilitate - min 55°C
 Coroziune pe lama de cupru (3h la 50°C)- clasa 1 (conf. SR EN ISO 2160)
 Temperatura de filtrabilitate - - 15°C

Carburantii se livreaza pe bază de carduri de credit si/sau sistem netransmisibil de 
asigurare a alimentarii, cu posibilitatea de a alimenta în toate staţiile ofertantului. In situatii  
exceptionale la cererea achizitorului se pot elibera si carnete de BCF-uri.

Cardurile de credit si/sau sistemul netransmisibil de asigurare a alimentarii, vor fi  
emise  pentru  fiecare  mijloc  de  transport  comunicat  de  către  autoritatea  contractantă  şi  
identificat prin numărul de înmatriculare, sau pe numele autorităţii contractante.

Furnizorul va asigura gratuit pe toata perioada derularii  contractului cardurile de 
credit.



Furnizorul  va  asigura  gratuit  instalarea  sistemului  netransmisibil  de  asigurare  a 
alimentarii la unitatile service comunicate de furnizor si nu se va percepe chirie de utilizare a 
sistemului netransmisibil de asigurare a alimentarii pe toata perioada derularii contractului.

Sistemul netransmisibil de asigurare a alimentarii trebuie sa contina:
-unitate  de  identificare  autovehicul  care  are  inregistrate  datele  de  identificare  ale  masinii  
(societate,  departament,  nr.  de  inmatriculare)  si  inregistreaza  din  bordul  autovehicului 
kilometrii parcursi, ore de functionare motor si alte evenimente intre 2 alimentari.
-inel emitator receptor montat in jurul orificiului de alimentare al rezervorului care este conectat 
cu un cablu la unitatea de identificare a autovehicului.

In  momentul  introducerii  pistolului  in  rezervor  in  vederea  alimentarii  pompa 
identifica masina, permite sau nu efectuarea alimentarii, preia datele inregistrate in unitatea de 
identificare  autovehicul  (kilometraj,  ore  functionare  motor,  etc.)  si  inregistreaza  electronic 
datele tranzactiei.

Coditii pentru sistemul netransmisibil de asigurare a alimentarii:
-sa nu poata alimenta alt tip de carburant, decit cel specificat de fabricant pentru modelul de 
masina respectiv  – pompa sa nu porneasca.
-sa  poata  alimenta  numai  in  rezervor.Daca  pistolul  pompei  este  scos  din  rezervor  in  timpul 
alimentarii–pentru a alimenta in canistra sau alta masina, pompa sa se opreasca automat.

Furnizorul are obligatia sa garanteze ca produsele respecta si caracteristicile prevazute in 
normele  si  standardele  in  vigoare.  Furnizorul  are  obligatia  sa  efectueze  controlul  calitatii  
produselor.

Ofertantul  trebuie  să  aibă  posibilitatea  informării  asupra  consumului  exact  de 
carburant,  locaţia,  data,  ora,  minutul  alimentării,  tipul  de carburant,  valoarea  carburantului  
achiziţionat, numarul de kilometri si/sau ore de functionare subtotal si total general pe unitate. 

Cerinţele impuse vor fi  considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă 
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, nu va fi luată în considerare.

Ofertanţii  trebuie  sa  demonstreze  că  pot  livra  carburanţii  auto (benzină fără 
plumb 95 şi motorină euro 5 Diesel),  atât în Galati  cât şi pe  întreg teritoriul naţional, prin 
prezentarea listei cu staţiile de alimentare pe baza de card si/sau sistem netransmisibil de  
asigurare a alimentarii.

Carburanţii  livraţi  trebuie  să  corespundă  calitativ  normelor  în  vigoare.Se  va 
prezenta fişa cu condiţiile tehnice de calitate şi metoda de determinare a produselor având la 
bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale.

La alimentarea cu carburant a fiecărui autovehicul, furnizorul va emite bon fiscal.
Furnizorul  va  păstra  confidenţialitatea  informaţiilor  furnizate  de  achizitor  privind 

tranzacţiile efectuate şi stocate în sistemul informatic. 
Furnizorul  va  acorda  permanent  achizitorului  posibilitatea  accesării  on  line  a 

informaţiilor  privind  situaţia  detaliată  a  tuturor  achiziţiilor  de  carburant  efectuate  de  către  
fiecare autovehicul al său. 

Furnizorul  va  gestiona  lista  card-urilor  pierdute  sau  furate  şi  are  obligaţia  să 
blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea beneficiarului.

In situatia unor defectiuni ale echipamentului instalat pe vehicul, costurile remedierii 
cad in sarcina furnizorului.

Orice  schimbare  de  card-uri  din  iniţiativa  furnizorului,  înainte  de  expirarea 
termenului de valabilitate, va fi efectuata gratuit.

Furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului:
-instrucţiuni de folosire a card-ului;
-instructiuni privind folosirea sistemului netransmisibil de asigurare a alimentarii;
-accesul gratuit în timp real la baza de date privind contul achizitorului.

Contravaloarea carburantului  achiziţionat  va  fi  achitată  în  baza  facturilor  fiscale 
emise lunar de către furnizor.

Termenul pentru plata facturilor:  in max 30 zile calendaristice de la data primirii  
facturii (data postei, confirmare fax, confirmare e-mail)

In  cazul  efectuării  unor  operaţiuni  frauduloase,  sau  pentru  evitarea  acestora, 



furnizorul poate suspenda utilizarea cardurilor.

LIVRAREA  PRODUSELOR
Produsele in prezentul CAIET DE SARCINI, vor fi livrate in perioada cuprinsa intre data 

semnarii contractului si 31.12.2011, in situatia nu se solicita de catre achizitor incheierea unui 
act aditional de prelungire a valabilitatii acestuia, in conformitate cu prevederile art. 6 alin 3 din  
HGR 925/2006.

Livrarea cardurilor de credit  se va efectua,  in termen de 5 zile de la data semnarii 
contractului.

Instalarea echipamentului netransmisibil de asigurare a alimentarii va fi de 5 zile de la 
data semnarii contractului.

Livrarea bonurilor valorice se va efectua, numai in baza comenzilor ferme emise de 
beneficiar, in functie de necesitati.

CARACTERISTICI GENERALE
Standarde de referinta. 
Produsele  prezentate  în  oferta  trebuie  sa  corespunda prevederilor  standardelor 

europene relevante, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte 
state ale U.E.  

Oferta va avea anexata si fisa de date tehnice.

Documente insotitoare:
-certificat de calitate sau declaratie de conformitate insotita de buletinul de analiza 

in care sunt specificate rezultatele verificarilor efectuate;
-factura fiscala;
-bon fiscal pentru fiecare alimentare
-desfasuratorul lunar alimentarilor pe fiecare dintre auto-utilaje.
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SECŢIUNEA III

FORMULARE 



Formular nr. 1A

CANDIDATUL/OFERTANTUL
  ____________________
           (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al_______________________________, 
                                                                                               (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu  
ne aflam in nici  una dintre situatiile prevazute la art.  181 din  Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii  declaratiilor,  situatiilor  si  documentelor  care  insotesc  oferta,  orice  informatii  
suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele 
de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, 
alte  persoane  juridice  sa  furnizeze  informatii  reprezentantilor  autorizati  ai  autoritatii  
contractante  __________________________________________  cu  privire  la  orice 
aspect
                                              (denumirea si adresa autoritatii contractante)
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ________________________ .
                                                                                             (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

    Data completarii ......................

Candidat/ofertant,
_________________

(semnatura autorizata; stampila)



 Formular nr. 1B

Operator economic
_____________________________ 

(denumire/nume)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181

din OUG 34/2006

Subsemnatul(a)  ........................................................................................., 
(denumirea/numele operatorului  economic ) in calitate de ofertant/candidat/concurent la 
procedura  de  achizitie  publica  avand  ca 
obiect........................................................................(denumirea produsului si codul CPV) la 
data  de  .......................................................................(zi/luna/an),  organizata  de 
catre  ..................................................................................................,  declar  pe  proprie 
raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de 
un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si  nu fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii, de asemenea, nu sunt intr-o situatie  similara cu 
cele anterioare, reglementata prin lege

b)  nu  fac  obiectul  unei  proceduri  legale  pentru  declararea  intr-una  dintre 
situatiile prevazute la lit a);

c) nu am fost condamnat in ultimii trei ani prin hotarare definitiva a unei instante 
judecatoresti pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greseli in materie profesionala.

d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit corespunzător obligaţiile contractuale, astfel 
încât nu am adus prejudicii beneficiarilor acestor contracte;

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in scopul verificarii  
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea 
sunt pasibil de  incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic
____________________________ 
(semnatura autorizata; stampila)



Formular nr. 2A
CANDIDATUL/OFERTANTUL
  _____________________
     (denumirea/numele)

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; stampila)
------------
    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare,  

prin prezentarea contractului respectiv.



Formular nr. 3A
CENTRALIZATOR DE PRETURI

 pentru produse 

______________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Cantitatea Pretul    Pretul                     Taxa pe
crt. produsului  (U.M.) unitar la    total la                   valoarea

destinatia destinatia            adaugata
finala      finala   

(mii lei)
    (2x3)                           

      
____________________________________________________________________________________
0      1     2    3        4  
5
____________________________________________________________________________________
1.                mii lei:           miilei: 
____________________________________________________________________________________

  euro:                     euro:         
____________________________________________________________________________________
2.   mii lei:                    mii lei:        
____________________________________________________________________________________

  euro:                     euro:          
__________________________________________________________________________________
 .......             mii lei:                    mii lei:       
____________________________________________________________________________________

  euro:                    euro:         
__________________________________________________________________________________
               TOTAL mii lei:                     mii lei:
____________________________________________________________________________________
                                                      euro:                      euro:
____________________________________________________________________________________

Ofertant,
......................

(semnatura autorizata; stampila)



Formular nr. 3B

    OFERTANTUL
__________________
   (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/sa 
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing 
fara optiune de cumparare  (se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________,
                                                                                                                                          (denumirea produselor)
pentru suma de _________________________ lei, reprezentand _______________ euro,

             (suma in litere si in cifre)                                              (suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), 
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ______________________lei.

                                                            (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. Alaturi de oferta de baza:
      _
   |_|   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 ofertantului)



Formular nr. 4A

Nr. ________ / _____       

SOLICITARI  DE  CLARIFICARI

Catre,
_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de
(tip procedura)

achizitie publica ______________________________________________________
___________________________________– COD CPSA/CPV ________________, va adresam urmatoarea 
solicitare de clarificari cu privire la:

1. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

  2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

  3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati  punctul  dumneavoastra de 
vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu consideratie, 

S.C.____________________

___________________________
 

(adresa)

………………………………………
(semnatura autorizata; stampila)



Formular nr. 5A
             BANCA
    ___________________
           (denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________
                        (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică ____________________________________,
                                                                                                (denumirea contractului)
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate 
de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei 
de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de 
acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin 
contractantului,  astfel  cum  sunt  acestea  prevăzute  în  contractul  de  achiziţie  publică  mai  sus 
menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară 
din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, 
se  va  obţine  acordul  nostru  prealabil;  în  caz  contrar  prezenta  scrisoare  de  garanţie  îşi  pierde 
valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

             
          (semnătura autorizată)



Formular nr. 6B

OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
      (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANŢI/ASOCIAŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul,  reprezentant  împuternicit  al  _______________  (denumirea/numele  şi  
sediul/adresa  candidatului/ofertantului), declar  pe  propria  răspundere,  sub  sancţiunile  aplicate 
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

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

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

Nr. 
crt.

Denumire 
subcontractant/asociat

Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractate

Acord subcontractor/asociat 
cu specimen de semnătură

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

(semnătura autorizată)



Anexa 1 la Formularul nr. 6B

OFERTANTUL
...........................................................
(denumirea/numele)

LISTA CUPRINZÂND
ASOCIAŢII/SUBCONTRACTANŢII

Nr. 
Crt.

Denumire 
agent economic / 
specializare

Tip de servicii prestate în cadrul 
contractului

Ponderea 
valorică, în 
procente

……… ……… ……… ……… % din total 
contract

1. Asociaţi
1.1.
1.2.
….
2. Subcontractanţi 

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
….
2.2. Altii, nominalizaţi în ofertă
2.2.1.
2.2.2.
….

              Ofertant,
......................................
         (semnătura autorizată)



 Formular nr.6A
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
      (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumire:

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon ……………..; Fax ………………; E-mail ……………………..

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: 
   (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Cod IBAN: 

7. Obiect de activitate, pe domenii:
   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

9. Principala piaţă a afacerilor:

10. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

Anul Cifra de afaceri anuală
(la 31.12)

- lei -

Cifra de afaceri anuală
(la 31.12)

- echivalent euro -
1
2
3

Medie anuală: 

Operator economic,
______________

(semnătura autorizată; stampila)



Formular nr.7A
ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa  ________________________________________________,  cu  sediul  în 
__________________________________________________________,  tel.  _____________,  fax 
________________,  înmatriculată  la  Registrul  Comerţului  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  funcţia  de 
___________________________, să ne reprezinte la procedura de ________________________, 
organizată  de  S.C.  APATERM  S.A  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  procedură şi  să semneze toate  documentele  rezultate  pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să  răspundă  solicitărilor  de  clarificare  formulate  de  către  comisia  de  evaluare  în  timpul 
desfăşurării procedurii.

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 procedură.

Notă: Împuternicirea  va  fi  însoţită  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

                                                                          ____________________





FORMULAR 8A
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI 

DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,  reprezentant  împuternicit  al  .......................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),  declar  pe propria răspundere,  sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

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

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

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată; stampila)



FORMULAR 8B

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 asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Nr. 
crt.

Obiect 
contract

CPV Denumirea/numele 
beneficiarului/

clientului
Adresa

Calitatea 
furnizor
ului*) 

Preţul total 
al 

contractului 

Procent 
îndeplinit de 
furnizor (%)

Perioada de 
derulare a 

contractului 
**)

1 2 3 4 5 6 8

1

2

.....



Contract de furnizare 
nr.______________data_______________

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

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

între
SC APATERM SA GALATI, sediul str.Crizantemelor nr.6, telefon 0236/473100, fax 

0236/465550, numar de inmatriculare J 17/683/1998, cod fiscal CIF RO 10871486, COD IBAN 
RO80RNCB  0141032885790001,  reprezentata  prin  dna.Adriana  Stratulat  in  functia  de 
Administrator Special, in calitate de achizitor, pe de o parte

şi 

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

2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

• contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
• achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite 

în prezentul contract;
• preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza 

contractului,  pentru îndeplinirea integrală şi  corespunzătoare a tuturor 
obligaţiilor asumate prin contract;

• 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;

• servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate 
de furnizarea produselor,  cum ar fi  transportul,  asigurarea,  instalarea, 
punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice 
alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

• origine  - locul  unde produsele  au fost  realizate,  fabricate.  Produsele 
sunt  fabricate  atunci  când  prin  procesul  de  fabricare,  prelucrare  sau 
asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, 
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, 
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi  
serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;

• destinaţie  finală -  locul  unde  furnizorul  are  obligaţia  de  a  furniza 

S.C. APATERM S.A. GALAŢI
în insolven ă (in insolvency, en procedure collective)ț

Registrul Comertului nr.J17/683/1998
Cod fiscal R0 10871486

str.Crizantemelor nr.6   Galati
Telefon :   0236-473100   Fax : 0236-465550 



produsele;
• termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 

2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
• forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter 

extraordinar,  absolut  imprevizibilă  şi  inevitabilă,  care  se  află  în  afara 
controlului  oricărei  părţi,  care  nu  se  datorează  greşelii  sau  vinei 
acestora, şi  care face imposibilă executarea şi,  respectiv,  îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă.  Nu este considerat  forţă majoră un eveniment  asemenea 
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

• zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

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.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze cantitatea 

solicitata de produse Motorina  CPV 09134200-9 si Benzina fara plumb CPV 09132100-4 ,  
conform cantitatilor din anexa la prezentul contract convenite şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract.

4.2.  -  Achizitorul  se  obligă  să  plătească  furnizorului  preţul  convenit  pentru 
îndeplinirea contractului de furnizare ................................ .
                   (denumirea produselor)

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor 
livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului  
de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

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

la............................................până la ………...............
 

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

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte 
intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, 

să  instaleze.................................................(denumirea  produselor  şi  cantitatea),  produsele 



definite în prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele 

prezentate în propunerea tehnică. 
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute 

prin graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul 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 achiziţionate, şi

  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, 
aferente,  cu  excepţia  situaţiei  în  care  o  astfel  de 
încălcare  rezultă  din  respectarea  caietului  de  sarcini 
întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1-Achizitorul  se obligă să achiziţioneze,  respectiv să cumpere şi  să plătească 

preţul convenit în prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul  

convenit  de  la  emiterea  facturii  de  către  acesta.  Plăţile  în  valută  se  vor  efectua  prin 
respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea  
perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după 
ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt  
timp posibil.
 (se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile  

asumate, atunci achizitorul are dreptul  de a deduce din preţul  contractului, ca penalităţi,  o  
sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor) 

9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de 
zile  de  la  expirarea  perioadei  convenite,  atunci  acestuia  îi  revine  obligaţia  de  a  plăti,  ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală ..........din plata neefectuată.
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptămână de 
întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a 
cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4  -  Achizitorul  îşi  rezervă  dreptul  de  a  denunţa  unilateral  contractul,  printr-o 
notificare  scrisă  adresată  furnizorului,  fără  nici  o  compensaţie,  dacă  acesta  din  urmă  dă 
faliment,  cu  condiţia  ca  această  denunţare  să  nu  prejudicieze  sau  să  afecteze  dreptul  la 
acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul  are dreptul  de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării  
unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului  



înainte  de  data  de.......,.în  cuantum de  …….,  pentru  perioada  …… .şi  oricum înainte  de 
începerea executării contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună 
execuţie)

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să 
emită ordinul de începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii 
garanţiei de bună execuţie.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,  
în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător  obligaţiile  asumate  prin  prezentul  contract.  Anterior  emiterii  unei  pretenţii 
asupra  garanţiei  de  bună  execuţie,  achizitorul  are  obligaţia  de  a  notifica  acest  lucru 
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în 
termen de ......…............. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul) 

10.5  -  Garanţia  produselor  este  distinctă  de  garanţia  de  bună  execuţie  a 
contractului. 

11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 -  Achizitorul  sau reprezentantul  său are dreptul  de a inspecta şi/sau testa 

produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de  

trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la 
prezentul contract. 
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

11.3  -  Inspecţiile  şi  testele  din  cadrul  recepţiei  provizorii  şi  recepţiei  finale 
(calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor. 
(se precizează destinaţia finală a produselor) 

11.4  -  Dacă  vreunul  din  produsele  inspectate  sau  testate  nu  corespunde 
specificaţiilor,  achizitorul  are  dreptul  să  îl  respingă,  iar  furnizorul  fără  a  modifica  preţul  
contractului are obligaţia:

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

specificaţiilor lor tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge 

nu va fi  limitat  sau amânat  datorită  faptului  că produsele  au fost  inspectate  şi  testate  de 
furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la 
destinaţia finală.

11.6  -  Prevederile  clauzelor  11.1-11.4 nu îl  vor  absolvi  pe furnizor  de obligaţia 
asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 

12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă 

faţă,  fără  limitare,  la  manipularea  dură  din  timpul  transportului,  tranzitului  şi  expunerii  la  
temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi  
depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde 
este  cazul,  distanţa  mare  până la  destinaţia  finală  a  produselor  şi  absenţa  facilităţilor  de 
manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor 
vor  respecta  strict  cerinţele  ce  vor  fi  special  prevăzute  în  contract,  inclusiv  cerinţele 
suplimentare. 
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi  orice alte instrucţiuni  ulterioare 
cerute de către achizitor)



12.3 -  Toate materialele de ambalare a produselor,  precum şi  toate materialele 
necesare  protecţiei  coletelor  (paleţi  de  lemn,  foi  de  protecţie  etc.)  rămân  în  proprietatea 
achizitorului.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de 

achizitor, respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit. 

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris,  
atât  achizitorului,  cât  şi,  după  caz,  societăţii  de  asigurări  datele  de  expediere,  numărul 
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial 
sau  total  se  face  după  instalare  şi  după  recepţie,  prin  semnarea  de  primire  de  către 
reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4  -  Livrarea  produselor  se  consideră  încheiată  în  momentul  în  care  sunt 
îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie produselor. 

14.. Asigurări
14.1  -  Furnizorul  are  obligaţia  de  a  asigura  complet  produsele  furnizate  prin 

contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi 
livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit. 
(se precizează termenul comercial de livrare)

15. Servicii 
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta 

şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15.2.-  Furnizorul  are  obligaţia  de  a  presta  serviciile,  pentru  perioada  de  timp 

convenită,  cu  condiţia  ca  aceste  servicii  să  nu  elibereze  furnizorul  de  nicio  obligaţie  de 
garanţie asumată prin contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)

16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt 

noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate 
prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu 
excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) 
sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii 
solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.

16.2  -  (1)  Perioada de garanţie  acordată produselor  de către  furnizor  este cea 
declarată în propunerea tehnică. 
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2)  Perioada de garanţie  a  produselor  începe cu data  recepţiei  efectuate  după livrarea şi 
instalarea acestora la destinaţia finală.

16.3  -  Achizitorul  are  dreptul  de  a  notifica  imediat  furnizorului,  în  scris,  orice 
plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

16.4 - La primirea unei  astfel  de notificări,  furnizorul  are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru 
achizitor.  Produsele  care,  în  timpul  perioadei  de  garanţie,  le  înlocuiesc  pe  cele  defecte 
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului. 
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)

16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul  
în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe 



cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul  
le poate avea faţă de furnizor prin contract.

17. Ajustarea preţului contractului1

17.1  -  Pentru  produsele  livrate  şi  pentru  serviciile  prestate,  plăţile  datorate  de 
achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
                  (se precizează formula de ajustare) 

18. Subcontractanţi2

18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, 
de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat  
contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Furnizorul  are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului  toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2)  Lista  subcontractanţilor,  cu  datele  de  recunoaştere  ale  acestora,  cât  şi  contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îşi îndeplineşte contractul.
(2)  Subcontractantul  este  pe  deplin  răspunzător  faţă  de  furnizor  de  modul  în  care  îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi  
îndeplinesc partea lor din contract.

18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi  
nu va determina schimbarea preţului contractului.

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul  are obligaţia de a îndeplini contractul  de furnizare în perioada/perioadele 
înscrise în graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau 
de  prestare  a  serviciilor,  atunci  acesta  are  obligaţia  de  a  notifica  achizitorul  în  timp  util;  
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul 
părţilor, prin act adiţional.

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  
penalităţi furnizorului.

20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2  -  Forţa  majoră  exonerează  părţile  contractante  de  îndeplinirea  obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 -  Îndeplinirea contractului  va fi  suspendată în perioada de acţiune a forţei 

majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4  -  Partea  contractantă  care  invocă forţa  majoră  are  obligaţia  de  a  notifica 

celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau 
la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5  -  Partea  contractantă  care  invocă forţa  majoră  are  obligaţia  de  a  notifica 
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă 
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

1 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm
2  În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării



21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă,  prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi  între ei  în  
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2  -  Dacă,  după  15  de  zile  de  la  începerea  acestor  tratative,  achizitorul  şi 
furnizorul  nu  reuşesc  să  rezolve  în  mod  amiabil  o  divergenţă  contractuală,  fiecare  poate 
solicita  ca  disputa  să  se soluţioneze fie  prin  arbitraj  la  Camera  de  Comerţ  şi  Industrie  a  
României, fie de către instanţele judecătoreşti din România. 
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
 

22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări
23.1  -  (1)  Orice  comunicare  între  părţi,  referitoare  la  îndeplinirea  prezentului 

contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.

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

24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile  au  înţeles  să  încheie  azi  ..........................  prezentul  contract  în  2  (două) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor, Furnizor
(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)
LS LS
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