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Fisa de date
UTILITATI
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
APATERM S.A.GALATI
Adresa postala: Str.Crizantemelor, nr.6, Localitatea: Galati, Cod postal: 800351, Romania, Punct(e) de contact: Dragos Magearu, Tel. +40 236473100, In
atentia: Daniel Dragan, Email: achizitii@apatermgl.ro, Fax: +40 236314057, Adresa internet (URL): www.apatermgl.ro, Adresa profilului cumparatorului
(URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 2

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Societate Comerciala in subordinea Consiliului Local

Activitate (Activitati)
- Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
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II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Conducte de distributie

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul SC APATERM SA din str.Henri Coanda PT-CSG.
Codul NUTS: RO224 - Galati

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU
Acord cadru cu un singur operator
Durata acordului cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: 210,890.00 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Lunar in functie de necesitatile concrete si fondurile
disponibile ale autoritatii contractate.Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract
subsecvent se regasesc in caietul de sarcini.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau trase la rece si Tevi pentru instalatii zincate.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44162200-5 Conducte de distributie (Rev.2)

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

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimarile cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru precum si estimarile cantitatilor minime si
maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru se
regasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 210,890.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

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

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
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Cuantumul garantiei de participare va fi de 1% din valoarea estimata fara tva a acordului cadru, respectiv: 2.108,90 lei.Garantia de
participare se constituie pana la termenul limita de depunere a ofertelor, dovada constituirii fiind prezentata pana cel mai tarziu la data si ora
sedintei de deschidere (conform art.86 al.6 din HG 925/2006).Garantia de participare poate fi constituita si în alta moneda decât lei, la cursul
de reconversie afisat de BNR, la data publicarii invitatiei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de
valabilitate a ofertei respectiv 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare poate fi constituita in urmatoarele
forme:
-Ordin de Plata in contul RO 80 RNCB 0141 0328 8579 0001 deschis la sucursala BCR Galati sau fila CEC vizata de banca;
-instrument de garantare in favoarea autoritatii contractante emis în conditiile legii de banca/societate de asigurari model Formular nr.2;
-achitarea sumei la casieria autoritatii contractante;
Pentru operatorii economici incadrati conform legii in categoria IMM, garantia de participare va fi admisa in cuantum de 50%.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Nu

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

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Pentru consultarea legislatiei privind achizitiile publice: www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
-Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa si
prezenta in original model Formular nr.3. Declaratia va fi prezentata, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat si de fiecare tert
sustinator în parte.
-Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.181 lit.a, c1, d, e din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare - autoritatea contractanta nu va exclude din procedura ofertantii care figureaza cu datorii catre bugetul local si/sau
catre bugetul de stat consolidat.Se va completa si prezenta in original model Formular nr.4. Declaratia va fi prezentata, dupa caz, de fiecare
ofertant/ofertant asociat iar tertul sustinator va completa declaratia doar pentru literele a); c1) si d) din art.181-OUG 34/2006;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului pre?edintelui Autorita?ii Na?ionale pentru Reglementarea ?i
Monitorizarea Achizi?iilor Publice nr.314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licita?ii cu oferta independenta.Se
va completa si prezenta in original model Formular nr.5.
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 – Formular nr.7 Lista persoanelor cu functii de decizie din
cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Dumitru Didi
Langa Geta
Ispas Mircea
Magearu Dragos
Zaharia Dana
Iftode David
Dragan Daniel
Cuvinciuc Jenica
Schin Daniela
Nicolau Gabriela

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
-Persoane juridice/fizice romane-Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.Informatiile cuprinse in certificatul
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Se va depune documentul solicitat in original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau in forma electronica, avand incorporata, atasata logic asociata semnatura
electronica.
-Persoane fizice/juridice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala,
in conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.Se va depune documentul solicitat in original sau copie
legalizata, anexandu-se si traducerea autorizata în limba româna.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
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III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total al ofertei.Nr.runde 1.Durata rundei 1 zi.Au dreptul sa participe
doar operatorii economici inregistrati in SEAP.Informatii pe www.e-licitatie.ro.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
744/11.06.2014

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

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

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi întocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei intre aceasta si prevederile caietului de
sarcini. Se vor detalia si caracteristicile tehnice ale produselor ofertate.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta în formatul din Formularul nr.8.Propunerea financiara va fi exprimata ferm în lei pe baza
cantitatii maxime care ar putea fi solicitata pe durata intregului acord cadru.Propunerea financiara va contine pretul unitar pentru fiecare
produs mentionat în Caietul de Sarcini si Centralizator de Preturi Formularul nr.9.Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea
propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului unitar (care va sta la baza incheierii acordului cadru) cu cantitatea maxima
aferenta acordului cadru.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Adresa la care se depune oferta: SC APATERM SA, str.Crizantemelor nr.6, Galati, registratura SC APATERM SA.Data limita de depunere a
ofertei: conform invitatiei de participare.Oferta si documentele care însotesc oferta se depun în original, în plic închis care se sigileaza si pe
care vor fi înscrise: denumirea si adresa autoritatii contractante, textul „Oferta conducte de distributie”.A nu se deschide înainte de data de
"(conform invitatiei de participare)”. Toate documentele care compun oferta vor fi semnate si stampilate, pe fiecare pagina, de reprezentantul
autorizat al operatorului economic.Oferta si documentele însotitoare vor fi întocmite fara modificari, adaugiri sau stersaturi. Acestea vor fi
luate în considerare doar daca sunt certificate prin semnatura si stampila de reprezentantul autorizat al operatorului economic.Plicul va fi
însotit de urmatoarele documente care nu vor fi introduse în plic:
1. Scrisoarea de înaintare ( Forumularul 1 );
2. Garantia de participare;
3. Împuternicirea scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului pentru persoanele desemnate sa participe la sedinta de deschidere a
ofertelor; Copia actului de identitate (B.I./C.I.) a persoanelor participante la aceasta sedinta.
Retragerea ofertelor se poate face numai la solicitarea scrisa a operatorului economic, depusa la sediul autoritatii contractante pâna la data
limita de depunere a ofertelor.Deschiderea ofertelor va avea loc la data si ora precizata în cadrul invitatiei de participare, la sediul SC
APATERM SA Galati din Str.Crizantemelor nr.6, Departament ACAP.Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a
ofertelor. In acest scop, persoanele desemnate de ofertanti vor prezenta imputernicire scrisa pentru participarea la sedinta de deschidere.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII
In cazul in care, in urma derularii etapei finale de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte prezinta preturi egale, autoritatea contractanta
va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi
atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256 indice 2 O.U.G. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APATERM SA Galati, Departament ACAP
Adresa postala: Str.Crizantemelor nr.6, Localitatea: Galati, Cod postal: 800351, Romania, Tel. +40 236314057, Email: achizitii@apatermgl.ro, Fax: +40
236314057, Adresa internet (URL): www.apatermgl.ro
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S.C. APATERM S.A GALATI
Nr.744/11.06.2014

APROBAT
ADMINISTRATOR SPECIAL
Didi Dumitru

CAIET DE SARCINI
privind ACHIZITIE PRODUSE
Conducte de distributie
COD CPV 44162200-5 ''CONDUCTE DE DISTRIBUTIE''

FAQ-FDA 142
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1. OBIECTUL ACHIZITIEI
Conducte de distributie respectiv tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau trase la rece si tevi pentru instalatii zincate
dupa cum urmeaza:
Cantitatile minime si maxime ce ar putea fi solicitate pe durata Acordului Cadru
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denumire Produs
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede

cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald

Dimensiune
si/sau la rece
si/sau la rece
si/sau la rece
si/sau la rece
si/sau la rece
si/sau la rece
si/sau la rece
si/sau la rece
si/sau la rece
si/sau la rece
si/sau la rece
si/sau la rece
si/sau la rece

Ø 57 x 3,6
Ø 63,5 x 3,6
Ø 73 x 3,6
Ø 76,1 x 3,6
Ø 88,9 x 3,6
Ø 101,6 x 4,0
Ø 108 x 4,0
Ø 114,3 x 4,0
Ø 121 x 4,0
Ø 133 x 4,0
Ø 146 x 5,0
Ø 168,3 x 6,3
Ø 219,1 x7,1
½” x 2,65
1” x 3,25
1 ¼” x 3.25
1 ½” x 3,25
2” x 3,65
2 ½” x 3,65
3” x 4,05
4” x 4,50

Marca de
Cantitate Cantitate
U/M
Standard/STAS
de otel
minima
maxima
E235-E275 ML
78,00
156,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
216,00
432,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
135,00
270,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
180,00
360,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
300,00
600,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
120,00
240,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
180,00
360,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
120,00
240,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
120,00
240,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
216,00
432,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
63,00
126,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
120,00
240,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
33,00
66,00 SR EN 10297-1
S235JR
ML
15,00
30,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
24,00
48,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
96,00
192,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
96,00
192,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
96,00
192,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
96,00
192,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
96,00
192,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
96,00
192,00 EN 10255;EN 10240
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Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie
atribuite pe durata Acordului Cadru
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denumire Produs
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi otel fara sudura, laminate la
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede
Tevi pt instalatii zincate, netede

cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald
cald

Dimensiune
si/sau
si/sau
si/sau
si/sau
si/sau
si/sau
si/sau
si/sau
si/sau
si/sau
si/sau
si/sau
si/sau

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

rece
rece
rece
rece
rece
rece
rece
rece
rece
rece
rece
rece
rece

Ø 57 x 3,6
Ø 63,5 x 3,6
Ø 73 x 3,6
Ø 76,1 x 3,6
Ø 88,9 x 3,6
Ø 101,6 x 4,0
Ø 108 x 4,0
Ø 114,3 x 4,0
Ø 121 x 4,0
Ø 133 x 4,0
Ø146 x 5,0
Ø 168,3 x 6,3
Ø 219,1 x 7,1
½” x 2,65
1” x 3,25
1 ¼” x 3.25
1 ½” x 3,25
2” x 3,65
2 ½” x 3,65
3” x 4,05
4” x 4,50

Marca de
Cantitate Cantitate
U/M
Standard/STAS
de otel
minima
maxima
E235-E275 ML
12,00
78,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
216,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
135,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
180,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
300,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
120,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
180,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
120,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
120,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
216,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
63,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
120,00 SR EN 10297-1
E235-E275 ML
12,00
33,00 SR EN 10297-1
S235JR
ML
6,00
15,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
6,00
24,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
6,00
96,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
6,00
96,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
6,00
96,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
6,00
96,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
6,00
96,00 EN 10255;EN 10240
S235JR
ML
6,00
96,00 EN 10255;EN 10240
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2. CARACTERISTICI GENERALE
2.1. 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.
2.2. Documente însotitoare
α) buletin de analiza chimica;
β) buletin de incercari mecanice;
χ) declaratie de conformitate;
δ) certtificat de garantie
ε) factura fiscala.
3. CONDITII TEHNICE
Compozitia chimica, caracteristicile mecanice si tehnologice vor fi conform standardelor de material.
Suprafetele interioare si exterioare ale tevilor vor fi netede, fara fisuri, crapaturi, suprapuneri de material, sau alte defecte care pot fi
detectate prin examinare vizuala.
Se admit mici denivelari, rizuri, un strat subtire de oxizi sau urme de curatare a defectelor rezultate din procesul tehnologic de
fabricatie sau in urma tratamentului termic, cu conditia ca grosimea de perete sa se incadreze in tolerantele admise.
In cazul tevilor pentru instalatii sudate longitudinal cusatura sudata trebuie sa fie compacta si continua, fara nepatrunderi, fisuri sau
alte defecte care sa reduca rezistenta materialului cusaturii sub aceia a materialului de baza. Nu se admit denivelari ale marginilor benzii in
cusatura de sudura.Tevile zincate trebuie sa aiba atat pe suprafata exterioara cat si pe cea interioara un strat aderent si continuu de zinc cu
grosimea de min.65 µm. Se admit ingrosari locale de zinc si asperitati neinsemnate.
4. MARCAREA SI AMBALAREA
Pentru tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau trase la rece
Fiecare legatura de tevi trebuie sa poarte o eticheta cu urmatoarele specificatii:
− clasa de executie;
− marca de fabrica a intreprinderii producatoare;
− notarea conform SR EN 10297-1 sau echivalent;
− semnul organului de control tehnic.
Tevile cu diametrul ≥ 57 mm, indiferent de modul de livrare se marcheaza fiecare vizibil si clar prin vopsire la unul din capete cu
urmatoarele:
− clasa de executie;
− marca de fabrica a intreprinderii producatoare;
− marca otelului;
− diametrul exterior si grosimea peretelui;
FAQ-FDA 142
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notarea conform SR EN 10297-1 sau echivalent;
culoarea corespunzatoare a marcii de otel E 235, violet-galben-violet sau pentru cea a marcii de otel E 275 violet-negru-violet.
Pentru tevi pentru instalatii
Fiecare legatura de tevi trebuie sa poarte o eticheta cu urmatoarele specificatii:
− clasa de calitate;
− marca de fabrica a intreprinderii producatoare;
− notarea conform SR EN 10255 sau SR EN 10255; SR EN 10240 sau echivalent;
− semnul organului de control tehnic.
−
−

5. LIVRAREA
Tevile se vor livra in legaturi sau libere, in functie de cantitatile contractate.
Lungimile de livrare vor fi lungimi de fabricatie dar nu mai mici de 6 m.
Termenul de livrare va fi de 5 zile de la data semnarii contractului subsecvent de catre ambele parti.
Pretul produselor ofertate va cuprinde transportul la destinatia finala respectiv depozitul SC APATERM SA din str.Henri Coanda PTCSG.
6. DISPOZITII FINALE
Produsele nu trebuie sa puna in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului - conform prevederilor H.G.R. nr.
1022/2002.
Toate documentele cuprinse in oferta, precum si cele ce vor insoti produsele vor fi prezentate in limba romana.
In prezentarea ofertelor tehnice si financiare se va specifica clar denumirea tipul/modelul produselor, si se va asigura corespondenta
datelor intre propunerea tehnica si cea financiara.
Vor fi respinse ca neconforme ofertele care nu sunt prezentate conform cerinţelor din caietul de sarcini - art.36 alin.2 lit.a) din
H.G.nr.925/2006 modificata si completata
Nu se accepta oferte alternative.
DIRECTOR PRODUCTIE
Ing.Mircea Ispas

SEF DEPARTAMENT ACAP
Ec.Dragos Magearu

SEF DEPARTAMENT PD ANL
Ing.David Iftode

Intocmit: coordonator Daniel Dragan
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Model scrisoare de înaintare

Formular nr.1

OPERATORUL ECONOMIC
________________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora______

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea
procedurii

de

____________________(denumire

procedură)

pentru

atribuirea

contractului

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de
________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________

Cu stimă,
Operator economic,
......................................
(semnătura autorizată )
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Formular nr.2
_______________________
(denumire emitent garantie)
MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a acordului-cadru
Catre ________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Avand in vedere procedura ________________________ pentru atribuirea acordului-cadru
___________________________ (denumirea contractului), noi ___________________ (denumirea emitentului),
avand sediul inregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne obligam fata de ____________ (denumirea
autoritatii contractante):

[OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE DE MAI
JOS – I. sau II.]
I. Sa onoram neconditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in limita a _____ din
valoarea estimata a acordului-cadru, adica suma de ___________ RON (in litere si in cifre) la prima sa cerere scrisa
si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, in situatia in care autoritatea contractanta
declara ca suma ceruta de ea si datorata ei este cauzata de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe
dintre situatiile de la literele a) – c) de mai jos (cazul garantiei care se executa neconditionat conform art.86 alin. (3)
lit. b) din H.G. nr. 925/20006);
[SAU]
II. Sa onoram conditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in limita a _____ din
valoarea estimata a acordului-cadru, adica suma de ___________ RON (in litere si in cifre) la prima sa cerere scrisa şi
după constatarea culpei ofertantului în conformitate cu contractul garantat. În cererea sa autoritatea contractanta va
preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile de la literele
a) – c) de mai jos (cazul garantiei care se executa conditionat conform art.86 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 925/20006)

a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), si-a retras oferta in perioada de valabilitate a
acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________ (denumirea/numele) a refuzat sa
semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei;
c) ofertantul _____________________ (denumirea/numele) a depus o contestatie cu privire la procedura de
atribuire a acordului-cadru care a fost respinsa pe fond de catre Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
sau ofertantul renunță la contestație, caz in care ne obligam sa platim suma prevazuta de art. 2781 din OUG 34/2006.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________.
In cazul in care partile sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele
elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar
prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.
Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt instantele
judecătoreşti romane.
Data completarii ............................
Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________
(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare)
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Formular nr.3
Operator economic
____________________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG 34/2006

Subsemnatul,
reprezentant
/
___________________________________________________________

împuternicit

al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu mă aflu în situaţia
prevăzuta la art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu si înţeleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________

Operator economic,
________________________
(semnatura autorizata)

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Formular nr.4
Operator economic
____________________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ________________________________________________________________________
(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
_________________________________________ (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului
de
achiziţie
publica
având
ca
obiect
___________________________________________________________
(denumirea
produsului,
serviciului sau lucrării si codul CPV), la data de ____________________ (zi/luna/an), organizata de
…………………………………... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic.
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
Romania sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitata ______________________________;
c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corect obligaţiile contractuale, şi nu am produs prejudicii
beneficiarilor mei.
d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesionala.
e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
________________________
(semnatura autorizata)
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Formular nr.5
CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta

I.
Subsemnatul/Subsemnatii,
.........................,
reprezentant/reprezentanti
legali
al/ai ............................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica
organizata de ........................................, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ....................................
din data de ..............................., certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si
complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele .........................................., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care
cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de
participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta
decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri
de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a
exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura
sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul
respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in
prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
......................................................
Reprezentant/Reprezentanti legali
(semnaturi)
Data
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Formular nr.7
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________________________
(denumirea)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
DECLARAŢIE

Subsemnatul ...................................., reprezentant împuternicit al ...................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, la
procedura de ..............(se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand
ca obiect ................... (denumirea produsului/serviciului/lucrarii), cod CPV ........................., la data
de ............... (zi/luna/an), organizata de ............................... (denumirea autoritatii contractante) declar pe
propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că nu ma aflu in situatia de conflict de interese, respectiv nu am drept membri
in cadrul consiliului de administratie /organ de conducere sau supervizare si/sau actionari ori asociati
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii
comerciale, asa cum sunt acestea prevazute la art. 69¹ 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,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 14 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.66 din 30.06.2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
De asemenea, in situatia in care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o situatie de
conflict de interese, ma oblig sa notific in scris, de indata, autoritatea contractanta.
Lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Administrator Special – Dumitru Didi;
Director Economic Comercial – Langa Geta;
Director Productie – ing.Ispas Mircea;
Sef Departament ACAP – ec.Magearu Dragos;
Sef Departament Juridic IT – cons.jr.Zaharia Dana;
Sef Departament PD ANL – ing.Iftode David;
Departament ACAP – coord.Dragan Daniel;
Departament ACAP – coord.Cuvinciuc Jenica;
Departament Juridic IT – cons.jr.Schin Daniela;
Departament ACAP – tehn.Nicolau Gabriela.

Data completării
.................................
Operator economic
………………………….
(nume si functie persoana autorizata )
……………………………………….
(semnatura persoană autorizata si stampila )
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.............................................
Formular nr.8
(denumirea/numele ofertantului)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către .......................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.
Examinând
documentaţia
de
atribuire,
subsemnaţii,
reprezentanţi
ai
ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să
închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu
opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimină opţiunile
neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de
.................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă TVA în
valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul
de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi
cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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pentru

şi

în

Formular nr. 9
CENTRALIZATOR DE PRETURI
pentru produse

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DENUMIRE PRODUS
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø57 x 3,6
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø63,5 x 3,6
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø73 x 3,6
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø76,1 x 3,6
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø88,9 x 3,6
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø101,6 x 4,0
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø108 x 4,0
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø114,3 x 4,0
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø121 x 4,0
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø133 x 4,0
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø146 x 5,0
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø168,3 x 6,3
Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau la rece Ø219,1 x 7,1
Tevi pt instalatii zincate, netede ½” x 2,65
Tevi pt instalatii zincate, netede 1” x 3,25
Tevi pt instalatii zincate, netede 1 ¼” x 3.25
Tevi pt instalatii zincate, netede 1 ½” x 3,25
Tevi pt instalatii zincate, netede 2” x 3,65
Tevi pt instalatii zincate, netede 2 ½” x 3,65
Tevi pt instalatii zincate, netede 3” x 4,05
Tevi pt instalatii zincate, netede 4” x 4,50

Ofertant,
......................
(semnatura autorizata; stampila)
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U/M
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

PRET VAL
LEI
LEI
CANT
FARA FARA
TVA TVA
156
432
270
360
600
240
360
240
240
432
126
240
66
30
48
192
192
192
192
192
192
TOTAL
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este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
h) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile, reprezinta zile calendaristice daca nu
se specifica in mod diferit.
4. Scopul acordului cadru de furnizare
4.1. Scopul acordului-cadru de furnizare il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor
esentiale care vor guverna contractele subsecvente de furnizare ce urmeaza a fi atribuite pe durata
derularii prezentului acord-cadru de furnizare.
5. Obiectul acordului cadru de furnizare
5.1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de produse conducte de distibutie
apartind CPV 44162200-5 “Conducte de distributie” conform cantitatilor din anexa la prezentul
acord-cadru.
6. Cantitatea previzionata
6.1. Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate in baza contractelor subsecvente
va fi in functie de solicitarile concrete ale autoritatii contractante.
7. Pretul produselor
7.1. Pretul unitar si pretul total al produselor sunt cele prevazute in anexa nr._______, si
corespund pretului inclus in propunerea financiara a Promitentului-furnizor prezentului acordcadru.
7.2. Pretul este ferm pe toata durata de derulare a acordului-cadru, neputand fi
modificat/ajustat.
8. Durata acordului-cadru de furnizare
8.1. Durata prezentului acord-cadru este de 6 luni, incepand de la data de ________
8.2. Prezentul acord-cadru inceteaza sa produca efecte la data de ___________
9. Documentele acordului-cadru:
a) propunerea tehnica
b) documentatia de atribuire
c) propunerea financiara
d) certificatele de garantie, dupa caz
e) certificatele de calitate, dupa caz
f) alte anexe, dupa caz.
10. Obligatiile principale ale Promitentului-furnizor
10.1. Promitentul-furnizor se obliga ca in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-achizitor, sa furnizeze produsele din anexa nr.__________ in conditiile convenite in
prezentul acord-cadru.
10.2. Promitentul-furnizor se obliga sa furnizeze produsele din anexa nr.________ in
termen de 5 zile de la data semnarii contractului subsecvent de catre ambele parti.
10.3. Promitentul-furnizor se obliga ca produsele furnizate sa respecte cel putin calitatea
prevazuta in propunerea tehnica, anexa nr._______ la prezentul acord-cadru.
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10.4. Promitentul-furnizor se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate
prin prezentul acord-cadru.
10.5. Promitentul-furnizor se obliga sa despagubeasca Promitentul-achizitor impotriva
oricaror:
-reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate.
-daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
10.6. Daca Promitentul-furnizor nu onoreaza obligatia de furnizare a produselor care fac
obiectul acordului cadru/contractelor subsecvente in termenul convenit, Promitentul-achizitor are
dreptul de a solicita unilateral rezilierea.
11. Obligatiile Promitentului-Achizitor
11.1 Promitentul-achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-furnizor, in limita necesitatilor, sa achizitioneze produsele prevazute in anexa
nr.________in conditiile convenite in prezentul acord-cadru.
11.2 Promitentul-achizitor se obliga sa plateasca pretul produselor catre Promitentulfurnizor in termen de 30 de zile de la primirea facturii.
11.3 Promitentul-achizitor se obliga sa nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o
noua procedura de atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze produse care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu exceptia cazului in care Promitentul-furnizor declara ca nu mai este in
masura a le furniza.( sau orice alta situatie de incetare a acordului-cadru).
11.4 Promitentul-achizitor va semna contracte subsecvente acordului cadru numai in limita
fondurilor alocate cu aceasta destinatie.
11.5. Promitentul-achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 14, produsele
furnizate in termenul convenit si in situatia tuturor contractelor subsecvente incheiate.
11.6. Daca Promitentul-achizitor nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la data
scadenta a facturii, Promitentul-furnizor are dreptul de a sista furnizarea produselor si de a
beneficia de ajustarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii.
12. Ajustarea pretului
12.1. Nu se accepta ajustarea pretului contractului.
13.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
13.1. In cazul in care, Promitentul-Furnizor nu isi indeplineste in termen obligatiile, acesta
are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,04% din valoarea produselor
nefurnizate, pe zi de intarziere, calculata de la expirarea termenului limita prevazut in prezentul
contract, si pana la furnizarea efectiva a produselor.
13.2. Pentru intarzieri in efectuarea platii, din culpa Promitentului-achizitor, acesta are
obligatia de a plati, ca penalitati o suma echivalenta cu 0,04% din suma neachitata, pe zi de
intarziere, calculata pana la data platii integrale.
14. Receptie si verificari
14.1. Promitentul-achizitor are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificatiile din propunerea tehnica.
14.2. Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) vor fi efectuate de persoane imputernicite de
Promitentului-Achizitor.
14.3. Promitentul-achizitor are obligatia de a notifica, in scris, Promitentul-Furnizor,
identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
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14.4. Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor
face la destinatia finala a produselor, in prezenta reprezentantilor celor doua parti.
14.5. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor,
Promitentul-achizitor are dreptul sa il respinga, iar Promitentul-Furnizor are obligatia, fara a
modifica pretul contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor
tehnice.
14.6. Dreptul Promitentului-Achizitor de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a
respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de
Promitentul-furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al Promitentului-Achizitor,
anterior livrarii acestora la destinatia finala.
14.7. Prevederile clauzelor 14.1-14.6 nu il vor absolvi pe Promitentul-Furnizor de
obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.
15.Ambalare, marcare si transport
15.1. Promitentul-Furnizor are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca
fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la
temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si
depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
15.2. Fiecare legatura de tevi trebuie sa poarte o eticheta cu urmatoarele specificatii:
-clasa de executie;
-marca de fabrica a intreprinderii producatoare;
-notarea conform SR EN 10297-1 sau echivalent;
-semnul organului de control tehnic.
Tevile cu diametrul ≥ 57 mm, indiferent de modul de livrare se marcheaza fiecare vizibil si
clar prin vopsire la unul din capete cu urmatoarele:
-clasa de executie;
-marca de fabrica a intreprinderii producatoare;
-marca otelului;
-diametrul exterior si grosimea peretelui;
-notarea conform SR EN 10297-1 sau echivalent;
-culoarea corespunzatoare a marcii de otel E 235, violet-galben-violet sau pentru cea a marcii de
otel E 275 violet-negru-violet.
15.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare
protectiei, raman in proprietatea achizitorului, fara a crea obligatii suplimentare de plata.
15.4. Transportul produselor furnizate va fi asigurat de Promitentul-Furnizor in conditii care
sa nu afecteze integritatea si functionalitatea produselor.
16. Perioada de garantie acordata produselor
16.1. Promitentul-furnizor are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract
sunt noi, nefolosite, sigilate de producator, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile
recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, Promitentul-furnizor are obligatia de
a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea vreun defect ca urmare a
proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut
in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni ale Promitentului-Furnizor
si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.
16.2. Perioada de garantie acordata produselor de catre Promitentul-Furnizor este cea
declarata in propunerea tehnica.
16.3. Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuata dupa livrarea si
instalarea acestora la destinatia finala.
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16.4. Promitentul-achizitor are dreptul de a notifica imediat Promitentul-furnizor, in
scris, in privinta oricarei plangeri sau reclamatii formulata cu privire la calitatea produselor.
16.5. La primirea unei astfel de notificari, Promitentul-furnizor are obligatia de a remedia
defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru
Promitentul-achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte
beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
16.6. Daca Promitentul-furnizor, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze
defectul in perioada convenita, Promitentul-achizitor are dreptul de a lua masuri de remediere pe
riscul si pe cheltuiala Promitentului-furnizor si fara a aduce prejudiciu oricaror alte drepturi pe
care Promitentul-Achizitor le poate avea fata de Promitentul-Furnizor prin acordul-cadru sau
contractele subsecvente incheiate.
17. Forta majora
17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
17.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
17.3. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
17.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
17.6. Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore antreneaza obligatia partii care
o invoca de a repara pagubele pricinuite celeilalte parti ca urmare a neexecutarii contractului.
18. Solutionarea litigiilor
18.1. Promitentul-achizitor si Promitentul-furnizor vor face toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre
ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea acordului-cadru/contractului subsecvent.
18.2. 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 in prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului in circumscritia caruia se afla
sediul autoritatii contractante.
19. Modalitatea de incetare a acordului-cadru/contractului subsecvent de furnizare
19.1. Rezilierea acordului-cadru de furnizare, precum si a contractelor subsecvente incheiate
ulterior, poate fi declarata unilateral de catre Promitentul-achizitor prin notificare scrisa atunci
cand Promitentul-furnizor nu-si executa obligatiile ce decurg din prezentul acord
cadru/contractele subsecvente.
19.2. Promitentul-achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru si
contractele subsecvente incheiate, printr-o notificare scrisa adresata Promitentului-furnizor cu 10
zile inainte de data la care doreste sa-si inceteze efectele acordul-cadru de furnizare/contractele
subsecvente, fara acordarea unei compensatii. Promitentul-furnizor are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contractul subsecvent de furnizare indeplinita pana la
data denuntarii unilaterale.
19.3. Acordul-cadru de furnizare/Contractele subsecvente de furnizare inceteaza de drept
prin ajungerea la termen.
19.4. Acordul-cadru de furnizare/Contractele subsecvente de furnizare inceteaza prin
acordul de vointa al partilor.
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19.5. Acordul-cadru de furnizare/Contractele subsecvente de furnizare este reziliat de drept,
fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata in cazul in care, oricand pe perioada
derularii contractului, Promitentul-furnizor nu isi indeplineste obligatiile asumate la pct. 10 din
prezentul acord-cadru.
20.Limba care guverneaza contractul
20.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
21. Comunicari
21.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acordcadru/contractelor subsecvente, trebuie sa fie transmisa in scris si inregistrata.
21.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii primirii comunicarii.
22. Legea aplicabila contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
23. Amendamente
23.1. Orice modificari ulterioare ale legii care afecteaza prevederile prezentului acordcadru/contractelor subsecvente vor fi discutate de parti si va fi incheiat un act aditional in
consecinta.
Partile au inteles sa incheie azi ................... prezentul acord-cadru in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.
Promitent-achizitor,

Promitent- furnizor,

Administrator Special
Didi Dumitru

(semnătură autorizată)
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7. Modalitatea de incetare a contractului subsecvent de furnizare
7.1. Rezilierea contractului subsecvent poate fi declarata unilateral de catre Achizitor prin
notificare scrisa atunci cand Furnizorul nu-si executa obligatiile ce decurg din prezentul contract
subsecvent precum si din acordul-cadru aferent contractului subsecvent.
7.2. Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru si contractele
subsecvente incheiate, printr-o notificare scrisa adresata Furnizor cu 10 zile inainte de data la care
doreste sa-si inceteze efectele acordul-cadru de furnizare/contractele subsecvente, fara acordarea
unei compensatii. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea
din contractul subsecvent de furnizare indeplinita pana la data denuntarii unilaterale.
7.3. Contractul subsecvent de furnizare inceteaza de drept prin ajungerea la termen.
7.4. Contractul subsecvent de furnizare inceteaza prin acordul de vointa al partilor.
7.5. Contractul subsecvent de furnizare este reziliat de drept, fara punere in intarziere si fara
interventia instantei de judecata in cazul in care, oricand pe perioada derularii contractului,
Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate la pct.11 din acordul-cadru.
Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract subsecvent, in doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Administrator Special
Didi Dumitru

Furnizor,
(semnătură autorizată)
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