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

în insolvență (in insolvency, en procedure collective)

FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I.a)AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: SC APATERM SA GALATI
Adresa: Str.Crizantemelor nr.6
Localitate: Galati

Cod
800351

postal: Tara: Romania

Persoane de contact: ec.Daniel Dragan
In atenţia: Biroului Marketing

Telefon:0236/314057; 0725257811;

E-mail: marketing@apatermgl.ro

Fax: 0236/314057; 0236/465550

Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa Autoritatii contractante:www.apatermgl.ro; e-mail:marketing@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
□ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau □ aparare
local
□ ordine publică/siguranta naţională
□ agenţii naţionale
□ mediu
□ autorităţi locale
□ economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ sanatate
□ institutie europeană/organizaţie internationala
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ altele (specificati)
□ 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: 27.07.2011
Ora limita: 15,00
Adresa: Str.Crizantemelor nr.6 Galati
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 27.07.2011
Institutia responsabila pentru solutionare contestatie: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Denumire:
Adresa: Stavropoleos Nr.6 Sector 3
Localitatea: Bucuresti

Cod postal: 030084

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: 021/3104641

Adresa internet: www.cnsc.ro

Fax: 021/3104642

Tara: Romania

I.c)Sursa de finantare:
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Se specifica sursele de finantare ale contractului Dupa caz, proiect/program
ce urmeaza a fi atribuit: SURSE DE LA BUGETUL comunitare: NU
LOCAL

finantat

din

fonduri

II)OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)Descriere
II.1.1)Denumire contract: contract de furnizare, conducte de distributie.
II. 1.2)Denumire contract, locul de livrare: contract de furnizare conducte de distributie; str.H.Coanda PT
CSG GALATI.
Produse
Cumpărare
Principalul loc de livrare: str.H.Coanda PT CSG GALATI
Cod CPV: 44162200-5 ''Conducte de distributie''
II.1.3)Procedura se finalizeaza prin: Contract de achiziţie publică
II.1.4)Durata contractului de achizitie publica: de la data semnarii pana la 15.09.2011
II.1.5)Informaţii privind acordul cadru: NU
II.1.6)Divizare pe loturi: 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: DA
1)Informatii aditionale despre licitatia electronica:
-Pînă la data deschiderii ofertelor, toţii operatorii economici selectaţi vor întreprinde toate măsurile necesare
pentru înregistrarea în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice SEAP, la adresa electronică www.elicitaţie.ro.Refuzul ofertantului de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie
electronică este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art.87 alin.(1) lit.a) din
H.G. nr.925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-Autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de catre sistemul
Informatic.Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi
noi.Invitatia se transmite simultan, tuturor ofertantilor respectivi.Invitatia de participare si notificarile de
incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta
electronica a operatorului economic (E-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile
in sectiunea „Notificari de sistem”.Ca masura suplimentara, Autoritatea contracta va instiinta operatorii
economici si in scris despre data inceperii Licitatiei electronice.
2)Modul de desfasurare a Licitatiei electronice / Informatii despre Licitatia Electronica:
a)elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul.
b)eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit.a pot fi imbunatatite: nu exista limite,
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cu respectarea art.202 modificat si completat din OUG 34/2006.
c)informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand
aceste informatii vor fi disponibile prin sistemul informatic care va pune la dispozitia participantilor la
procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la:
-existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice
-numarul participantilor la licitatia electronica
-clasament
d)informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice:
-inainte de lansarea unei licitatii elecronice autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a
ofertelor in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.
-in vederea realizării etapei electronice, Autoritatea contractantă va introduce în SEAP informaţiile solicitate
automat de sistemul informatic. Autoritatea contractantă va invita toţi ofertanţii care au depus oferte
admisibile să prezinte preţuri noi. Invitaţia se transmite simultan, tuturor ofertanţilor respectivi. Invitaţia de
participare şi notificările de începere a licitaţiei electronice vor fi generate şi transmise automat de către
sistem la adresa de poştă electronică (e-mail) înregistrată în sistem ca adresă de contact şi vor fi
disponibile în secţiunea „Notificări de sistem”;
e)conditiile in care ofertantii vor avea dreptul să liciteze:
-in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat să imbunătătească ofertele depuse anterior
organizării acestei faze.
-licitatia electronică se va finaliza după desfăsurarea rundei nr.1 de licitatie electronică. La momentul
finalizării licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritătii contractante clasamentul
rezultat ca urmare a derulării acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse
de ofertantii participanti, pe baza criteriului de atribuire stabilit (“in mod exclusiv, pretul cel mai scăzut”).
-in cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifică in cadrul rundei de licitatie
electronică elementele ofertei care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final
este luată in considerare oferta depusă de către acesta anterior desfăsurării acestei faze introdusă in
prealabil in SEAP de autoritatea contractantă.
-numărul de runde ale licitatiei electronice: 1 o singura runda.
-licitatia electronică va incepe la 2 zile lucrătoare de la transmiterea invitatiei.
-durata unei runde: 1 (una) zi
f)informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile
concrete de realizare a conectarii: in vederea participării la licitatia electronică operatorii economici trebuie
să fie inregistrati online si să detină certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile
pentru conectare si inregistrare la: http://www.e-licitatie.ro.
3)Autoritatea contractantă va atribui contractul de achizitie publică cu respectarea prevederilor art.200 din
OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizării licitatiei electronice asa
cum prevede art.169 alin.(2) din OUG 34/2006 actualizata.După incheierea rundei de licitatie
electronică, se solicită operatorului economic aflat pe primul loc in clasamentul SEAP să transmită
autoritătii contractante, in următoarea zi lucrătoare de la incheierea rundei de licitatie electronică,
Formularul de ofertă si centralizatorul de preturi semnat si stampilat, in original, completat cu
preturile transmise in cadrul rundei de licitatie electronică.
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 - 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
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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 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006;
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 Cerinta obligatorie: completare formular anexa la
art.181 OG 34/2006 lit.a, c1, d, e.
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
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Informatii privind situatia economico-financiara: -Bilant contabil la 31.12.2010, vizat si inregistrat de
solicitate
autoritatile competente;
-Fisa informatii generale, conform formular anexa la
prezenta, Formular 6A.
V.4.)Capacitatea tehnica si sau profesionala
Informatii referitoare la capacitatea
solicitate

tehnica: -dovedirea experientei similare: ofertantul va face dovada
livrarii de produse similare ''tevi otel fara sudura, laminate
la cald si/sau trase la rece, clasa A de executie; tevi pentru
instalatii negre si zincate'' in valoare minima de 296.000 lei:
cerinta obligatorie.

Informatii privind subcontractantii: nu este cazul
V.5)Daca este aplicabil, modul de selectare -Ofertele care nu vor indeplini cerintele obligatorii de
al ofertantilor
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.
VI)PREZENTAREA OFERTEI
VI.1)Limba de redactare a ofertei

limba romana

VI.2)Perioada de valabilitate a ofertei

45 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

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 2.960,00 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
tehnice

de

prezentare

a

propunerii 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
financiare

de

prezentare

a

propunerii Preturile vor fi ferme in lei, fara TVA, pe u/m specificata in
Caietul de Sarcini.
-Se vor completa obligatoriu formularele anexa la
prezenta;
-Centralizatorul de preturi si Formularul de oferta Formular 3A, respectiv 3B;
Oferta economica va cuprinde-pretul/um incluzand
transportul pana la sediul achizitorului;
-Elemente necesare elaborarii propunerii financiare:
-termenul de plata: plata in termen de 30 zile de la
primirea facturii/facturilor.
Ofertantii vor depune oferta obligatoriu pentru intreaga
cantitate specificata in Caietul de Sarcini.
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Neachitarea de catre achizitor a facturilor emise de catre
furnizor in termenele mai sus mentionate, 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.
Preturile vor fi ferme, in lei si fara TVA, cuprinzand si
transportul.
Evaluarea se va face global insumand achizitia intregii
cantitati mentionate in Caietul de Sarcini.
VI.6)Modul Prezentarea ofertei

-Str. Crizantemelor nr 6 Galati;
-Registratura SC Apaterm SA Galati;
-Data limita pentru depunerea ofertei:
ziua 01.08.2011 – ora limita 12,00;
-Data si ora deschiderii ofertelor 01.08.2011 ora 13,00.
Oferta se va prezenta intr-un singur plic netransparent,
care va avea urmatoarele mentiuni: ACHIZITIE DE
PRODUSE Cod CPV: 44162200-5 ''Conducte de
distributie'', “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE
01.08.2011 ORA 13,00’’ si adresa societatii noastre. Plicul
netransparent va contine plicul cu oferta in original.
1.Documentele
de
calificare
(cerinte
obligatorii),
propunerea tehnica, respectiv propunerea financiara se vor
introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator;
2.Documente care însoţesc oferta:
Împuternicirea: în cazul în care ofertanţii doresc să
participe la şedinţa de deschidere, oferta trebuie să fie
însoţită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul
ofertantului prezent la deschidere este autorizat să
angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică (Formularul 7A);
Garanţia pentru participare: ofertantul trebuie să prezinte
garanţia pentru participare în conformitate cu prevederile
referitoare la cuantumul şi forma de prezentare a acesteia,
astfel cum sunt precizate la pct. VI.3), însoţită, după caz,
de documentele privind statutul de IMM al ofertantului.
Împuternicirea şi dovada constituirii garanţiei pentru
participare, însoţită, după caz, de documentele privind
statutul de IMM al ofertantului, se vor introduce în plicul
exterior, separat de cele 3 plicuri interioare, sau se vor
prezenta de către reprezentantul ofertantului la începutul
şedinţei de deschidere a ofertelor.
Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare, va
avea ca efect respingerea ofertei.

V.7)Posibilitatea retragerii sau modificarii -Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage
ofertei;
oferta numai inainte de data limita stabilita pentru
Situatiile in care oferta e declarata intarziata. 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’’.
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-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: 01.08.2011 ora 13.00;
La deschiderea ofertelor pot participa numai membrii
comisiei de evaluare şi reprezentantii împuterniciţi ai
ofertanţilor.
Şedinţa de deschidere se finalizeaza printr-un proces
verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de
reprezentantii operatorilor economici, prezenti la sedinta, in
care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei
respective, aspectele formale constatate la deschiderea
ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte,
consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de
fiecare operator economic in parte.
Autoritatea contractanta 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, in termen de cel mult o zi lucratoare
de la deschiderea ofertelor.
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)Licitatia electronica

Procedura aleasa de autoritatea contractanta este ''cerere
de oferta'' cu etapa finala electronica.
Toate documentele procedurii vor fi atasate procedurii pe
site-ul www.e-licitatie.ro.
Ofertantii vor respecta prevederile legale privind acest tip
de procedura.
-Pînă la data deschiderii ofertelor, toţii operatorii
economici selectaţi vor întreprinde toate măsurile
necesare pentru înregistrarea în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice SEAP, la adresa electronică www.elicitaţie.ro.
-Conform prevederilor art.42 din HG 1660/2006, la
licitatia electronica au dreptul sa participe doar
operatorii economici inregistrati in SEAP si carora leau fost transmise invitatii de participare la aceasta faza
de catre autoritatea contractanta.
Dupa incheierea rundei de licitatie electronica, se solicita
ofertantului care a prezentat cel mai scazut pret la
reofertare sa transmita la sediul autoritatii contractante
formularul de oferta si centralizatorul de preturi, completate
corespunzator in raport cu valoarea ofertei transmise in
cadrul fazei de licitatie electronica, la care a participat, in
original semnate si stampilate de reprezentantul legal al
ofertantului termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data
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incheierii rundei de licitatie electronica.
Neprezentarea propunerii tehnice si financiare la data
solicitata duce la respingerea automata a ofertei.
VI.10)Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor se va face pentru intreaga cantitate
mentionata in Caietul de Sarcini;
Ofertantii vor depune oferta obligatoriu pentru intreaga
cantitate solicitata.

VI.11)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 si
OUG 94/2007 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.

VIII)ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1)Ajustarea pretului contractului: NU
VIII.2)Incheierea contractului

Procedura de atribuire se finalizeaza prin incheierea
contractului de achizitie publică cu respectarea
prevederilor art.200 din OUG 34/2006.Atribuirea se va
face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizării licitatiei
electronice asa cum prevede art.169 alin.(2) din OUG
34/2006 actualizata, exceptie facand situatia prevazuta de
art.209 din OUG nr. 34/2006 cand procedura se poate
finaliza prin anularea acesteia.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în
scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel
mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea
obligaţiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de
oferte, cât si motivul concret care a determinat decizia de
anulare, înăuntrul termenului prevăzut la art.200 (20 zile
de la data deschiderii ofertelor).
Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută
mai sus privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire a
contractului de furnizare, se transmite prin fax 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;
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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)fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit.a)-c),
data-limită până la care au dreptul de a depune
contestaţie, avându-se în vedere prevederile art.256 2
alin.(1) din OUG 34/2006-modificata si completata.
Contractul de achizitie publica se atribuie ofertantului,
conform criteriului de atribuire stabilit „pretul cel mai
scazut”.
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 alin.1 lit. b, respectiv:
-6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul
aplicării procedurii,
Contractul/contractele de furnizare va fi incheiat adaptat
ofertei castigatoare.
VIII.3)Conditii financiare impuse de contract: 1)Plata se va efectua astfel:
1.1)Termenul de plata: in termen de 30 de zile de la
primirea facturii/facturilor;
1.2)Modalitatea de plata: Ordin de Plata;
2)Facturile vor fi emise in lei.
Neachitarea de catre achizitor a facturilor emise de catre
furnizor in ternenele mai sus mentionate, 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.
VIII.4) Garantia
contractului: DA

de

buna

ADMINISTRATOR SPECIAL
Ing.Adriana Stratulat

executie

a -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 925/2006modificata si completata.
DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Anisoara Cosmiuc
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SEF DEPARTAMENT ACAP
Ing.Marcel Lapovita

DEPARTAMENT JURIDIC IT
vizat:Cons.Jr.Coord.Didina Marin

SEF BIROU MARKETING
Ec.Daniel Dragan
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S.C. APATERM S.A GALATI

ADMINISTRATOR SPECIAL
Ing.Adriana Stratulat

SECTIUNEA II
CAIET DE SARCINI
privind achizitie:
PRODUSE: CONDUCTE DE DISTRIBUTIE
COD CPV 44162200-5

red/2ex
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Tevi otel fara sudura, laminate la cald si/sau trase la rece, clasa A de executie.
Tevi pentru instalatii negre si zincate.

red/2ex
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Nr.
Denumire Produs
Crt.
1 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
2 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
3 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
4 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
5 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
6 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
7 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
8 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
9 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
10 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
11 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
12 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
13 Tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau la rece
14 Tevi pt instalatii negre,netede
15 Tevi pt instalatii negre,netede
16 Tevi pt instalatii negre,netede
17 Tevi pt instalatii negre,netede
18 Tevi pt instalatii zincate,netede
19 Tevi pt instalatii zincate,netede
20 Tevi pt instalatii zincate,netede
21 Tevi pt instalatii zincate,netede
22 Tevi pt instalatii zincate,netede
23 Tevi pt instalatii zincate,netede
24 Tevi pt instalatii zincate,netede
25 Tevi pt instalatii zincate,netede
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Dimensiune
Ø 57 x 3,6
Ø 63,5 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 168,3 x 6,3
Ø 168,3 x 8,0
Ø 219,1 x 8,0
Ø 273 x 10,0
¾ x 2,65
1'' ¼ x 3,25
1 ½ x 3,25
2'' x 3,65
¾ 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
de otel
E235-E275
E235-E275
E235-E275
E235-E275
E235-E275
E235-E275
E235-E275
E235-E275
E235-E275
E235-E275
E235-E275
E235-E275
E235-E275
S235JR
S235JR
S235JR
S235JR
S235JR
S235JR
S235JR
S235JR
S235JR
S235JR
S235JR
S235JR

U/M Cantitate
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML

792,94
416,6
429,96
931,26
284,2
67,24
171,24
111,65
61,22
229,43
138,04
297,26
37,48
0,2
3,6
0,3
0,6
3,15
1
190,93
314,04
376,75
318,23
384,72
679,71

Standard/STAS
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
SR EN 10297-1
EN 10255
EN 10255
EN 10255
EN 10255
EN 10255;EN 10240
EN 10255;EN 10240
EN 10255;EN 10240
EN 10255;EN 10240
EN 10255;EN 10240
EN 10255;EN 10240
EN 10255;EN 10240
EN 10255;EN 10240
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1. CARACTERISTICI GENERALE
1.1. 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.
Ofertantul va prezenta copie, stampilata, pe care se va completa „Conform cu originalul” dupa certificatul ISO 9001: 2001-2008 si detalii
despre producator conform formular anexa la prezenta.
1.2. Documente însotitoare
a) buletin de analiza chimica;
b) buletin de incercari mecanice;
c) declaratie de conformitate;
d) certtificat de garantie
e) factura fiscala.
2. 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.
1. MARCAREA SI AMBALAREA
Pentru tevi otel fara sudura,laminate la cald si/sau trase la rece, clasa A de executie
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;
red/2ex
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−
−
−
−

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.

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.
4. LIVRAREA
Tevile se vor livra in legaturi sau libere, in functie de cantitatile comandate.
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 lansarea comenzii ferme.
Pretul produselor ofertate va cuprinde transportul la destinatia finala respectiv depozitul SC APATERM SA din str.Henri Coanda PT-CSG.
5. DISPOZITII FINALE
Cerintele din caietul de sarcini sunt minime si nerespectarea acestora in totalitate conduce la respingerea ofertei.
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.
Nu se accepta oferte alternative.
DIRECTOR PRODUCTIE
ing.Mircea Ispas
SEF DEPARTAMENT ACAP
ing.Marcel Lapovita

SEF DEPARTAMENT PD-ANL
ing.David Iftode

SEF BIROU MARKETING
ec.Daniel Dragan
red/2ex
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SECŢIUNEA III
FORMULARE

Formular nr. 1A
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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)
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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)
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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)

-----------*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de
evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
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Formular nr. 2B

PRODUCATOR
_______________
(denumirea/numele)

AUTORIZARE
Catre __________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Noi

____________________________________________________,

ca

producatori
(denumirea producatorului, adresa completa, inregistrare)

de ___________________________________si avand capacitatile de productie in
______
(denumirea produselor)

______________________________________, il autorizam prin prezenta pe furnizorul __
(adresa fabricii)

__________________________________________________sa livreze produsele mai
sus
(denumirea/numele, adresa completa)

mentionate.
Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam
pe

_______________________________________

sa

asigure

pentru

produsele

respective
(denumirea furnizorului)

indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de
instalare si punere in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica.
Data completarii ________________
Producator,
___________________
(semnatura autorizata)
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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)
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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)
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Formular nr. 4A

Nr. ________ / _____
SOLICITARI DE CLARIFICARI
Catre,
_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de
(tip procedura)

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

va

adresam

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)
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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)
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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)
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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

………
1.
1.1.
1.2.
….
2.

………

………

………

Ponderea
valorică,
în
procente
% din
total
contract

Asociaţi

Subcontractanţi

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
….
2.2.
Altii, nominalizaţi în ofertă
2.2.1.
2.2.2.
….
Ofertant,
......................................
(semnătura autorizată)
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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)
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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
____________________

F AQ-FDA 142

F AQ-FDA 142

S.C. APATERM S.A. GALAŢI

în insolvență (in insolvency, en procedure collective)

Registrul Comertului nr.J17/683/1998
Cod fiscal R0 10871486
str.Crizantemelor nr.6 Galati
Telefon : 0236-473100 Fax : 0236-465550

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. ………… din …………..
Preambul
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de
produse, intre
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 Ing.Adriana Stratulat in functia de
Administrator Special, in calitate de achizitor, pe de o parte
si
SC___________________________, adresa sediu str.__________________ telefon
________________________ numar de inmatriculare ___________________, CUI RO
______________, cont _____________________ deschis la ___________________, reprezentata
prin ___________________ in functia de ____________________________
1. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
1.contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
2.achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
3.pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
4.produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele
la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
5.servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in
perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
6.origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor
rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin
scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de
nationalitatea furnizorului.
7.destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
8.termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internationala de Comert (CIC).
9.forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
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imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
10.zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)
2. Interpretare
2.1 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.
2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
3. Obiectul principal al contractului
3.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze cantitatea solicitata de
produse ''Conducte de distributie'', CPV 44162200-5 conform cantitatilor din anexa la prezentul
contract.
3.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul
convenit in prezentul contract.
4. Pretul contractului
4.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate, este de _________________ lei,
la care se adauga ____________ lei TVA. Preturile din anexa la prezentul contract pe fiecare
sortotipodimensiune in parte sunt ferme si nu se pot modifica pe toata perioada derularii
contractului.
4.2-Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt preturile declarate
in propunerea financiara, anexa la contract.
4.3-Pretul contractului nu se actualizeaza.
5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este pana la data de _______________.
5.2 - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de _________________.
6. Executarea contractului
6.1 – Executarea contractului incepe dupa deschiderea contului pentru garantia de buna
executie la o banca agreata de ambele parti si comunicarea acestuia achizitorului prin adresa
confirmata de banca.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt: propunerea financiara, propunerea tehnica, anexa cu
preturile aferente achizitionarii produselor, eventuale acte aditionale.
8. Obligatiile principale ale furnizorului
8.1- Furnizorul are obligatia sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele
prezentate in propunerea tehnica a ofertei.
8.2 - Furnizorul are obligatia sa furnizeze produsele, conform comenzilor ferme emise de
achizitor.
8.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul 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, si
-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.
9. Obligatiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul are obligatia sa receptioneze produsele in termen de 48 de ore de la
primirea acestora.
9.2 – Achizitorul are obligatia sa plateasca pretul produselor catre furnizor cu Ordin de Plata
in termen de 30 de zile de la primirea facturilor. Facturile se vor emite dupa receptia marfii. In
situatia neachitarii facturilor in aceasta perioada, calculul majorarilor de intarziere incepe cu a 31 a
zi de la primirea acestora.
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10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1-In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca
obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce majorari de intarziere din valoarea
ramasa neexecutata a contractului. Aceste majorari de intarziere 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, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Valoarea
majorarilor de intarziere nu poate depasi cuantumul debitului asupra caruia s-au calculat.
10.2-In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termenul de plata de 30 de zile
de la primirea facturii, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati majorari de intarziere care se vor
calcula aplicand la plata neefectuata 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.
10.3-In situatia in care din vina sa exclusiva si in mod repetat achizitorul nu achita la
termenul scadent factura, partile stabilesc de comun acord incheierea unui grafic de esalonare la
plata.
10.4-Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa
adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor.
In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
11. Garantia de buna executie a contractului
11.1-Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum
de 1% din valoarea fara TVA a contractului, prin retineri succesive din plata cuvenita pentru
facturile partiale. In aceasta situatie furnizorul are obligatia de a deschide un cont , la dispozitia
achizitorului , la o banca agreata de ambele parti, pana la intrarea in efectivitate a contractului.
11.2-Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
11.3-Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie de 1% in termen de 14 zile
de la indeplinirea contractului.
11.4-Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.
12. Receptie, inspectii si teste
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract.
12.2 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor
face prin sondaj, daca este cazul in laboratoare acreditate sau in laboratoare neutre specializate,
acreditate tehnic
12.3 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor,
achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul 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.
12.4 - Dreptul achizitorului 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 furnizor, cu sau fara
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
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12.5 - Prevederile clauzelor 14.1-14.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii
garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.
13. Ambalare si marcare
13.1-Furnizorul 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.
13.2-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.
13.3-Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele
necesare protectiei, raman in proprietatea achizitorului, fara a crea obligatii suplimentare de plata.
14. Livrarea si documentele care insotesc produsele
14.1-Furnizorul are obligatia de a livra produsele, respectand :
a) tevile se vor livra in legaturi sau libere, in functie de cantitatile comandate.
b) lungimile de livrare vor fi lungimi de fabricatie dar nu mai mici de 6 m.
14.2-Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
a) buletin de analiza chimica;
b) buletin de incercari mecanice;
c) declaratie de conformitate;
d) certtificat de garantie
e) factura fiscala
14.3-Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se
face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4-Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite
prevederile clauzelor respectiv receptia produselor.
14.5-Se accepta depasiri ale cantitatilor contractate in limita in care ele sa nu depaseasca
lungimile de fabricatie ale unei bare, acestea osciland intre 6 si 14 ml.
15. Perioada de garantie acordata produselor
15.1-Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura
materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin
contract nu vor avea nici un 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 furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale.
15.2-(1) Perioada de garantie acordata va fi de 12 luni in conditii de depozitare in spatii
neacoperite.
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si
instalarea acestora la destinatia finala.
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15.3-Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
15.4-La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in
termen de 5 zile, fara costuri suplimentare pentru 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.
15.5-Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si
fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de
furnizor prin contract.
16. Amendamente
16.1-Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului.
17. Intarzieri in indeplinirea contractului
17.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in baza comenzilor
ferme emise de catre achizitor.
17.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenele de
livrare, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de
furnizare asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional.
17.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita majorari
de intarziere furnizorului.
18. Caracterul confidential al contractului
18.1 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului
se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea
indeplinirii contractului.
19. Cesiunea
19.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.
20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - 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.
20.4 - 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.
20.5 - 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 pretinde celeilalte daune-interese.
21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si furnizorul 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
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cu indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele
judecatoresti din Romania.
22 Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
23. Comunicari
23.1 - (1) Comunicarea intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
Achizitor

Furnizor
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