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Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie documentaţia de atribuire şi de a pregăti
ofertele conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor şi specificaţiilor tehnice din
cuprinsul acesteia.

Nici un cost suportat de operatorii economici pentru pregătirea şi depunerea ofertelor nu va
fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de ofertanţi, indiferent de rezultatul
procedurii.

Desfăşurarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie furnizare echipamente IT se
face cu respectarea prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice, Hotararea nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de
lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016.

CAPITOLUL I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
1.a. ACHIZITOR
Denumire: CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI LUPTA ANTIDROG (CNSMLA)
Sediul: str Pitar Moș, nr. 7-15, Sector 1, Bucuresti
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 010451
Ţara: România
Persoana de contact:
Telefon: 0723 93 77 14
TUDOSE OLIVIU
E-mail: tudoseoliviu@yahoo.com
Fax: -

Alte informaţii şi/sau clarificări:
Solicitările de clarificări vor fi transmise Achizitorului la sediul său sau la adresa de e-mail
tudoseoliviu@yahoo.com până la datele limită.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 28.10.2019, ora 16:00
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: maxim 24 de ore de la primirea solicitării.

1.b Principala activitate sau activităţi ale achizitorului

■ ministere ori alte autorităţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
local
□ agenţii naţionale
□ autorităţi locale
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ altele

□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ mediu
□ economico-financiare
■ sănătate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
altele (specificaţi) ONG

1.c. Sursă de finanţare:

Proiect cofinanţat de Uniunea
După caz, proiecte finanţate din fonduri comunitare:
Europeană, prin Fondul Social
DA ■
NU
European - în cadrul
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Programului Operațional Capital Cod apel: POCU/91/4/8/Îmbunătăţirea nivelului de competenţe
Uman 2014 – 2020
al profesioniştilor din sectorul medical
Titlul proiectului “Creșterea competențelor profesionale ale
personalului medical implicat în depistarea tulburărilor
afective și prevenția comportamentului suicidar”
Cod proiect SMIS 111477
Achizitorul achiziţionează în numele altei autorităţi contractante

DA □

NU■

2. Formalități care trebuie îndeplinite pentru participarea la procedura de atribuire:
Data și ora limită de depunere a ofertei: 30.10.2019, ora 16:00
Adresa la care se transmit ofertele: Str. Pitar Moș, nr. 7-15, Sector 1, Bucuresti, Cod
poştal: 010451
3. Locul și modul de obținere a documentației de atribuire: documentația se poate
obține prin descărcarea acesteia din SICAP www.sicap-prod.e-licitatie.ro Sectiunea Anunturi
publicitare, de pe pagina web a Beneficiarului http://cnsm.org.ro/anunturi.html , în format
tipărit de la sediul Achizitorului sau în format electronic printr-o solicitare pe e-mail
tudoseoliviu@yahoo.com
4. Tipul contractului: contract de furnizare produse.
5. Durata contractului: 30 zile

CAPITOLUL II
OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
II.1. Descriere
II.1.1. Denumirea contractului:
Furnizare echipamente IT, București, potrivit cerinţelor din Caietul de sarcini.
II.1.2. Tipul contractului şi locul de prestare:
- Contract furnizare echipamente IT: conform caietului de sarcini
- Locul de furnizare: București
II.1.3. Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie: ■
Încheierea unui acord-cadru: □
II.1.4. Durata contractului de achiziţie si conditii de prestare:
Durata contractului de achiziţie: 30 zile
Conditii contract:
- livrare la sediul proiectului, Str. Pitar Moș, nr. 7-15, Sector 1, Bucuresti, Cod poştal: 010451
în termen de maxim 5 zile de la data semnării contractului de ambele părți
- garantie acordată produselor: min 24 luni de la data recepției
II.1.5. Divizare pe loturi

DA ■

NU □

LOT 1 – Furnizare unitate PC – 9 buc, cod CPV 30213400-9, valoare estimată 18.900 lei, fără
TVA
LOT 2 – Furnizare monitor PC – 9 buc, cod CPV 32323100-4, valoare estimată 7.589,16 lei, fără
TVA
LOT 3 – Furnizare tastatura – 9 buc, cod CPV 30237460-1, valoare estimată 853,83 lei, fără
TVA
LOT 4 – Furnizare mouse – 9 buc, cod CPV 30237410-6, valoare estimată 632,61 lei, fără TVA
LOT 5 – Furnizare multifunctionala – 2 buc, cod CPV 30232110-8, valoare estimată 18.964,32
lei, fără TVA
LOT 6 – Furnizare ecran TV – 1 buc, cod CPV 32324100-1, valoare estimată 5.031,94 lei, fără
TVA
LOT 7 – Furnizare cablu HDMI – 1 buc, cod CPV 31224400-6, valoare estimată 148,76 lei, fără
TVA
II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate

DA □

NU ■

II.2. Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1. Cantitate: furnizare echipamente IT conform specificațiilor din caietului de sarcini
Valoare estimată totală a contractului: 52,120.62 lei (fără TVA), respectiv 62,023.54 lei, cu TVA
NU SE POATE DEPĂȘI VALOAREA TOTALĂ/LOT APROBATĂ CONFORM BUGETULUI APROBAT PRIN
CONTRACTUL DE FINANȚARE INCHEIAT

II.3. Condiţii specifice contractului
II. 3.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract:
DA □
NU ■
Contract rezervat
Altele
DA □
NU ■
II.3.2. Forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea unui grup de operatori economici, pentru a i
se putea atribui contractul de furnizare: contract de asociere.

II. 4. Procedura
II. 4.1. Procedura selectată: ACHIZIȚIE DIRECTĂ, cu respectarea prevederilor legale prevăzute în
Legea 98/2016, HG 395/2016 si Legea 101/2016, cu depunerea ofertelor la sediul Achizitorului,
până la data şi ora indicate ca dată limită. Ofertantul declarat castigator (locul I) va posta
oferta in catalogul electronic SICAP, iar Achizitorul va finaliza achizitia electronic.
Informaţiile relevante privind procesul achiziției: în vederea realizării achiziției, Achizitorul va pune la
dispoziţia potenţialilor ofertanţi documentaţia de atribuire în format electronic la adresa SICAP
www.sicap-prod.e-licitatie.ro Sectiunea Anunturi publicitare, http://cnsm.org.ro/anunturi.html , în
format tipărit de la sediul Achizitorului sau în format electronic printr-o solicitare pe e-mail
tudoseoliviu@yahoo.com. În cazul în care ofertantul nu se poate deplasa pentru ridicarea unui
exemplar al documentaţiei de atribuire atunci va fi trimisă prin poştă la adresa indicată şi va suporta
costurile de transport ale documentaţiei.
II. 4.2. Legislaţia aplicată
a)
Legea privind achizitiile nr 98/2016
b)
Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.;
c)
Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
d)
www.anap.gov.ro
e)
Instrucţiuni POCU şi orice reglementări aplicabile, potrivit legislaţiei române sau acquis-ului
comunitar.

CAPITOLUL III –
CERINŢE MINIME JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
5.

CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
5.1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Documente privind
Prezentarea declaraţiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 13
neincadrarea in situatiile
si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevazute la art. 13 si 15
prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
Solicitat ■
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
Nesolicitat □
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare (formularul nr. 5).
Documente privind
comiterea unor infractiuni
Solicitat ■
Nesolicitat □

Prezentarea declaraţiei pe propria răspundere (formularul nr. 4).

Documente care
demonstrează lipsa
conflictului de interese
Solicitat ■
Nesolicitat □

Prezentarea declaraţiei pe propria răspundere (formularul nr. 3).
Persoanele cu funcții de decizie implicate în prezenta procedură sunt:
Director - dr. Ileana BOTEZAT-ANTONESCU, Manager proiect – Adriana
Valentina TRAN, Responsabil Financiar - Camelia NICOLAE, Expert Selectie
si Monitorizare Grup Tinta - Ioan Oliviu TUDOSE, Expert Selectie si
Monitorizare Grup Tinta – Răzvan Ioan VASILESCU, CONTABIL – Mihăiță
PETROIANU, Consultant - Anna-Maria MAREȘ (PFA)

5.2. Capacitatea de exercitare a activităţii
Persoane juridice
1. Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului sau
Solicitat ■
certificat de inscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial la
Nesolicitat □
judecătorie, după caz – în copie certificată pe proprie răspundere, de
către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu
originalul”.
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în
termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, în original sau în
copie certificată pe proprie răspundere de către reprezentantul legal al
entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”.
Menţiune:
Se solicită ca ofertantul să aibă incluse între domeniile de activitate
serviciile ce fac din obiectul achiziției.
Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația depunerii
înscrisurilor care să probeze capacitatea de exercitare a activității care
face obiectul achiziției potrivit dispozițiilor legale în vigoare, cerințele
vizând Registrul Comerțului înlocuindu-se cu certificate emise de
Judecătoria/Tribunalul în registrul special în care sunt înregistrate.
Menţiune:
Persoanele juridice/fizice străine vor demonstra îndeplinirea criteriilor
cu înscrisuri eliberate de autorităţile competente din ţara de origine,
însoţite de traducerea autorizată în limba română.

5.3. Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia Nesolicitat ■
economico-financiară
Solicitat □
Nesolicitat ■
5.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Capacitatea de a realiza cu Nesolicitat ■
profesionalism şi la timp
serviciile care fac obiectul
achiziţiei
Solicitat □
Nesolicitat
■
Experienţă
similară
Nesolicitat ■
Solicitat □
Nesolicitat ■
1) Documentele de calificare vor fi analizate de comisia de evaluare numită de
Achizitor. Ofertanţii trebuie să îndeplinească în totalitate cerinţele minime
corespunzătoare criteriilor de calificare. Pentru ca o ofertă să fie admisibilă, ea
trebuie să fie mai mica sau egală cu valoarea estimată.
2) Fiecare pagină a documentelor de calificare va fi numerotată, semnată şi
ştampilată de către ofertanţi. În caz contrar, documentele nu pot fi luate în
considerare deoarece nu sunt asumate de către ofertant prin semnare şi
ştampilare de către reprezentantul legal.
3) Orice fel de comisioane prezentate și incluse în oferta financiară vor fi
considerate neeligibile.
4) Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de
atribuire în conformitate cu legislația în vigoare.
5) Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare vor fi informaţi în
conformitate cu legislația în vigoare.
6) Achizitorul își rezervă dreptul de a nu selecta nici o ofertă ca fiind câștigătoare.
7) În cazul în care Ofertantul desemnat câștigător refuză semnarea contractului de
achiziție, Achizitorul își rezervă dreptul de a atribui procedura Ofertantului situat
pe locul 2, cu condiția ca oferta acestuia să existe, să fie valabilă și să
îndeplinească toate cerințele solicitate în caietul de sarcini.
6.
PREZENTAREA OFERTEI
6.1. Limba de redactare limba română
a ofertei
6.2. Perioada de
valabilitate a ofertei
6.3. Garanţie de
participare

60 zile
Nu se solicită garanţie de participare.

6.4. Modul de
prezentare a propunerii
tehnice

1. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta pentru fiecare LOT,
concret, detaliat şi complet în corelaţie cu Caietul de sarcini,
conform Anexei 1 la Formularul nr.2. Ofertantul are obligaţia de a
face dovada conformităţii produselor ofertate cu cerinţele
prevăzute în Caietul de sarcini al documentatiei de atribuire.
2. Formularele ce trebuie prezentate de către ofertanţi: vor fi
întocmite de către ofertant în conformitate cu cerinţele Caietului de
sarcini.
3. Nerespectarea oricărei solicitări din Caietul de sarcini atrage de la
sine respingerea ofertei.
4. Achizitia este formata dupa cum urmeaza:
- furnizare echipamente IT conform specificatiilor din Caietul de sarcini
- valoare totală estimată: 52,120.62 lei (fără TVA), respectiv 62,023.54 lei,
cu TVA
NU SE POATE DEPĂȘI VALOAREA TOTALĂ/LOT APROBATĂ
CONFORM BUGETULUI APROBAT PRIN CONTRACTUL DE FINANȚARE
INCHEIAT
5. Valoarea maximă ofertată nu poate depași valoarea estimată/LOT de
Achizitor. Prin propunerea tehnică, care va conţine comentariul şi
sinteza prestaţiei, ofertanţii vor trebui să-şi ia angajamentul explicit al
furnizării produselor si prestării integrale a serviciilor ofertate, în
condiţiile respectării, cel puţin, a standardelor (cerinţelor) minime
solicitate în Caietul de sarcini.

6.5. Modul de
prezentare a propunerii
financiare

Prezentarea propunerii financiare: Propunerea financiară va fi exprimată
pentru fiecare LOT, în lei, cu 2 zecimale, conform Formularului nr. 2

6.6. Modul de
prezentare a ofertei

Adresa la care se depune oferta: Str. Pitar Moș, nr. 7-15, Sector 1,
Bucuresti, Cod poştal: 010451
1. Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:
Oferta se va depune la sediul Achizitorului în plic sigilat şi ştampilat, pe
care se va menţiona:
“Ofertă echipamente IT – LOT ……” proiect “Creșterea competențelor
profesionale ale personalului medical implicat în depistarea tulburărilor
afective și prevenția comportamentului suicidar””, Cod proiect: 111477
Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu:
- plicul nr. 1: documente de calificare;
- plicul nr. 2: propunere tehnico-financiară/LOT.
Toate plicurile, cel exterior si cele interioare, trebuie să fie marcate cu
denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată
întarziată.
Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi
semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii
autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul
documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest
sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate
conform prevederilor legale.
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a
ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.
Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică
şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele documente:
a) Scrisoarea de înaintare - formularul nr. 1
Ofertantul declarat castigator (locul I) va posta oferta in catalogul
electronic SICAP, iar Achizitorul va finaliza achizitia electronic.
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu
modelul prevăzut în formularul nr. 1.
3. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate,
acestea trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt
valide doar dacă sunt vizate de către persoana / persoanele autorizate
să semneze oferta
4. Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de
bază.
5. Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect
descalificarea ofertantului.

6.7. Data limită de
depunere a ofertelor

30.10.2019, ora 16:00

6.8. Posibilitatea
retragerii sau
modificării ofertei

1. Orice operator economic are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage

oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.
Ofertantul nu are dreptul de a modifica oferta după expirarea datei limită
de depunere a ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie.
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită
pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta achizitorului o
cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Achizitorul nu este
răspunzător în cazul imposibilităţii ofertantului de a depune noua ofertă,
modificată, până la data şi ora limită, stabilite în documentaţia de
atribuire. Transmiterea oricăror modificări trebuie făcută în conformitate
cu procedura indicată la punctul 6.6 de mai sus, cu amendamentul că
pe plicul exterior se va marca, corespunzător,
„MODIFICARE”.
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
economic.
6.9.
1. operatorului
Evaluarea ofertelor:
Evaluarea ofertelor
• Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime
corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.
• Numai propunerile tehnice şi financiare ale ofertelor declarate calificate vor
fi analizate de către comisia de evaluare.
• Comisia de evaluare va analiza şi verifica fiecare ofertă atât din punct de
vedere al elementelor tehnice propuse/LOT, cât şi din punct de vedere al
aspectelor financiare/LOT pe care le implică:
- propunerea tehnică/LOT trebuie să corespundă cerinţelor minime
prevăzute în caietul de sarcini;
- propunerea financiară/LOT trebuie să se încadreze în limita fondurilor
care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publică.
Pentru a fi conformă, orice ofertă trebuie să fie mai mică sau cel mult egală
cu valoarea estimate/LOT. Orice ofertă cu o valoare mai mare decât
valoarea estimate/LOT va fi respinsă.
Preţul ofertei va include toate cheltuielile, taxele, impozitele, etc. aferente furnizării produselor
solicitate. Achizitorul va atribui contractul de achiziţie în termen de maximum 20 de zile de la
deschiderea ofertelor.
7.

CRITERII DE ATRIBUIRE
7.1. Preţul cel mai scăzut

8.
Atribuirea CONTRACTULUI
8.1. Ajustarea preţului contractului
DA □
NU
■
8.2. Garanţia de bună execuţie a contractului
DA □ NU
■

■

NU
Nu se solicită

9. Modul de utilizare a căilor de atac – Soluţionarea contestaţiilor:
Căile și termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la Legea nr.101/2016

CAPITOLUL IV
CAIETULUL DE SARCINI

I.

INTRODUCERE
CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI LUPTĂ ANTIDROG - CNSMLA

derulează proiectul “Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în
depistarea tulburărilor afective și prevenția comportamentului suicidar”, cod SMIS 111477.
Prin prezenta documentaţie de atribuire, CNSMLA invită operatorii economici interesaţi să
depună o ofertă pentru achiziţia publică de furnizare echipamente IT în cadrul proiectului finanţat din
“Fondul Social European” prin Program Operațional Capital Uman 2014 – 2020 “Creșterea
competențelor profesionale ale personalului medical implicat în depistarea tulburărilor
afective și prevenția comportamentului suicidar”, cod SMIS 111477.
Proiectul “Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în
depistarea tulburărilor afective și prevenția comportamentului suicidar”, cod SMIS 111477 este
derulat de CNSMLA la sediul central din Bucureşti.
Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii
contractante.
BENEFICIAR: CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI LUPTA ANTIDROG CNSMLA.
SURSA DE FINANTARE: Buget aprobat prin Contractul de finanțare al proiectului
“Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în depistarea
tulburărilor afective și prevenția comportamentului suicidar”, cod SMIS 111477 proiect finanţat
din “Fondul Social European” prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
DURATA CONTRACT: 30 zile de la data semnării contractului de furnizare produse de
ambele părți.

DATE GENERALE
Denumirea proiectului: “Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical
implicat în depistarea tulburărilor afective și prevenția comportamentului suicidar”, cod SMIS
111477
Beneficiar: CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI LUPTA ANTIDROG (CNSMLA)
Adresa: Str. Pitar Moș, nr. 7-15, Sector 1, Bucuresti, Cod poştal: 010451
Telefon: 0723 93 77 14
E-mail: tudoseoliviu@yahoo.com
OBIECTUL CONTRACTULUI
CNSMLA dorește achiziționarea de echipamente IT în cadrul proiectului “Creșterea
competențelor profesionale ale personalului medical implicat în depistarea tulburărilor
afective și prevenția comportamentului suicidar”, cod SMIS 111477.
Valoarea estimată totală este de 52,120.62 lei (fără TVA), respectiv 62,023.54 lei, cu TVA.
NU SE POATE DEPĂȘI VALOAREA TOTALĂ/LOT APROBATĂ CONFORM BUGETULUI
APROBAT PRIN CONTRACTUL DE FINANȚARE INCHEIAT.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului și
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic
propunerea tehnică și cea financiară.
Caietul de sarcini conţine in mod obligatoriu, specificaţii tehnice si totodată indicaţii privind
regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii operatori economici să elaboreze
propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile beneficiarului.
Operatorii economici ofertanti la procedura de atribuire a contractului trebuie sa fie firme
specializate in furnizarea echipamentelor IT conform solicitarilor exprese ale Achizitorului.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va
fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca
neconformă.
În
caz
de
neconcordanţă,
specificaţiile
oficiale
publicate
de
producătorul
echipamentului/produsului (valabile la data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca
referinţă, iar conţinutul acestora primează asupra detaliilor tehnice ale ofertei.
Ofertantul are obligaţia să declare codul produsului si denumirea producătorilor
echipamentelor incluse în ofertă.

II. SPECIFICAŢII TEHNICE
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt
mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».
LOT 1 – Furnizare unitate PC – 9 buc, cod CPV 30213400-9, valoare estimată 18.900 lei, fără
TVA
SPECIFICAȚII TEHNICE
Unitate PC desktop
Procesor intel core coffee lake (8th gen) sau echivalent, min i5-8500, min 256 GB, SSD, min 8GB
RAM
LOT 2 – Furnizare monitor PC – 9 buc, cod CPV 32323100-4, valoare estimată 7.589,16 lei,
fără TVA
SPECIFICAȚII TEHNICE
Monitor PC, diagonală imagine vizibilă min 24 inch
Rezoluţie optimă: min 1.920 x 1.200
Rata de refresh (Hz): 60 Hz
Tehnologie display: LED
Interfata: min 2 x HDMI (MHL)
Porturi: min 1 x Mini DisplayPort, 1 x DisplayPort (version 1.2), 1 x DisplayPort out (MST), 1 x Audio
LOT 3 – Furnizare tastatura – 9 buc, cod CPV 30237460-1, valoare estimată 853,83 lei, fără
TVA
SPECIFICAȚII TEHNICE
Tastatura QWERTY, USB
LOT 4 – Furnizare mouse – 9 buc, cod CPV 30237410-6, valoare estimată 632,61 lei, fără TVA
SPECIFICAȚII TEHNICE
Mouse Optic wireless, minim 1000 dpi, 3 butoane
LOT 5 – Furnizare multifunctionala – 2 buc, cod CPV 30232110-8, valoare estimată 18.964,32
lei, fără TVA
SPECIFICAȚII TEHNICE

Multifuncțională de mare capacitate,
Printare A3, A4,
Alimentator documente,
Suport mobil,
Distrugator de documente
LOT 6 – Furnizare ecran TV – 1 buc, cod CPV 32324100-1, valoare estimată 5.031,94 lei, fără
TVA
SPECIFICAȚII TEHNICE
Ecran de mari dimensiun (TV)
LED Smart TV
Diagonala min 152, rezolutie 4k ultra HD
LOT 7 – Furnizare cablu HDMI – 1 buc, cod CPV 31224400-6, valoare estimată 148,76 lei, fără
TVA
SPECIFICAȚII TEHNICE
Cablu HDMI optimizat pentru produsele cu HDMI 2.0
Rezolutie 4k
suporta 3d
Viteza transfer date min 18Gb/s
Lungime min 10m
CERINȚE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSELOR
Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
Produsele oferite vor respecta cerințele tehnice prezentate.
Furnizorul are obligaţia de a se asigura că standardele de mediu sunt respectate şi echipamentele
furnizate fac parte dintr-o clasă energetică superioară.
Produsele oferite vor fi eficiente din punct de vedere energetic și cu impact redus asupra mediului.
Produsele oferite trebuie să respecte cele mai recente standarde ENERGY STAR în materie de
performanță energetică, disponibile pe www.eu-energystar.org.
Cand nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabil, se vor respecta standardele
sau reglementările naționale și europene în vigoare.
Constatarea calității produselor achiziționate se face de responsabilii desemnati de către achizitor.
Calitatea produselor se verifică și va fi atestată, la livrare, prin prezentarea certificatului de calitate si
conformitate.
Viciile ascunse sesizate ulterior recepției nu-l exonerează pe furnizor de obligația înlocuirii
produsului respectiv în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării.
CONDIŢII DE AMBALARE
Toate produsele vor fi prezentate în ambalaje originale ale producătorului acestora.

Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi
la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel
încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (cutii, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
CONDIŢII DE LIVRARE:
I.

II.
III.

Produsele se vor livra la sediul achizitorului – CNSMLA, sediu proiect Str. Pitar Moș,
nr. 7-15, Sector 1, Bucuresti, Cod poştal: 010451. Produsele vor fi transportate de
către furnizor în încăperile indicate de către reprezentantul achizitorului. Costurile
privind transportul, punerea în funcțiune, precum si orice alte costuri privind
furnizarea produselor cad în sarcina furnizorului.
Termen de livrare: max 5 zile de la data semnării contractului de ambele părți
Livrarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente, după caz:
a) factură fiscală
b) certificatul de calitate, conformitate, garanție;
c) proces verbal de recepţie realizat de catre Furnizor si semnat de Furnizor si Beneficiar.

RECEPŢIA PRODUSELOR:
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

Furnizorul va asigura livrarea produselor cu promptitudine și în condiții corespunzătoare,
livrarea fiind însoțită de facture fiscală, certificatul de calitate și de conformitate al
produselor, certificatul de garantie și procesul verbal de recepție.
Nu se vor accepta la recepție produse al căror ambalaj este deteriorat, care au suferit
modificări de formă sau conținut sau care prezintă aspect neconform cu inscripționările de
pe produs.
Recepţia va consta în verificarea cantitativă şi calitativă a produselor contractate şi va fi
efectuată la sediul Achizitorului şi va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de
recepţie semnat de reprezentanţii Furnizorului şi cei ai Achizitorului.
Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor din oferta propusă, Beneficiarul are
dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
i.
să înlocuiască produsul refuzat, în 5 zile lucrătoare de la sesizarea achizitorului;
ii.
să facă toate modificările necesare pentru ca produsele/ serviciile să corespundă
specificaţiilor tehnice, în 5 zile lucrătoare de la sesizarea achizitorului.
După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal de recepţie
finală, cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii Furnizorului şi ai Achizitorului.
Dacă se constată defecte asupra produselor ulterior recepţiei produselor, Furnizorul va
înlocui în termen de 5 zile lucrătoare aceste produse.

GARANŢII:
I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

Termen de garantie acordat produselor: minim 24 luni de la data procesului verbal de
recepție semnat de ambele părți.
Garanția produselor va fi confirmată, la livrare, prin prezentarea certificatului de garanție, în
care se vor preciza următoarele: denumire produs, model, producator, serie/nr produs,
perioada de garanție acordată conform cerintelor solicitate mai sus.
Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie
ce apare în conformitate cu aceasta garanţie.
La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de
a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, la
adresa de livrare. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele
defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii
produsului.
Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele
Furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le
poate avea faţă de acesta prin contract.
In perioada de garantie, toate costurile legate de remedierea defectiunilor cad in sarcina
Furnizorului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe in vamă, manoperă pentru
reparare etc.)

GRAFIC DE LIVRARE ȘI PLATĂ
Denumire
produs
……….

Denumire
Producator /
Cod produs
……….

Cantitate

Termen de livrare

Termen de plata

……….

În termen de max 5 zile de la
data semnării contractului de
ambele părți

În termen de max 30 zile de la
recepția produselor (finală), primirea
facturilor, a documentelor aferente
certificate (certificate de calitate,
conformitate,
garanție)
şi
a
procesului verbal de recepţie
semnat de ambele parti fără obiecții
– ca urmare a confirmării livrării şi a
funcţionării în bune condiţii a
produselor livrate

MODALITATE DE PLATĂ
Pentru furnizarea produselor, furnizorul va primi contravaloarea produselor, în contul bancar indicat
în cadrul contractului de achiziţie publică (cont de Trezorerie), prin ordin de plată, în maxim 30 zile
de la recepția produselor (finală), primirea facturilor, a documentelor aferente certificate (certificate
de calitate, conformitate, garanție) şi a procesului verbal de recepţie semnat de ambele parti fără
obiecții – ca urmare a confirmării livrării şi a funcţionării în bune condiţii a produselor livrate.

ORGANIZARE SI METODOLOGIE
Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în funcție de solicitările din caietul de sarcini separat
pentru fiecare lot în parte. Propunerea tehnică va fi structurată într-un mod care să permită
urmărirea facilă a raspunsurilor, punct cu punct, la cerinţele caietului de sarcini, de către comisia de
evaluare a ofertelor. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor
cerinţelor/ obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini. De asemenea, va fi inclusă o descriere
detaliată a caracteristicilor/performanţelor produselor oferite.
Ofertantul are obligaţia să declare codul produsului si denumirea producătorilor
echipamentelor incluse in oferta.
Ofertantul va prezenta o Declaratie privind acceptarea conditiilor contractuale obligatorii cuprinse în
documentatia de atribuire, sectiunea „Model contract furnizare” – Formular nr. 7.
Ofertantul va prezenta o Declaratie cu privire la respectarea reglementarilor din domeniul mediului,
social si al relatiilor de munca – Formular nr. 6.
FACILITĂŢI OFERITE DE FURNIZOR
Furnizorul va asigura toate resursele umane şi materiale necesare pentru buna execuţie a
contractului.
ALTE CERINȚE
I.
II.
III.
IV.

Nu se poate depăși valoarea estimate/LOT. Ofertele care depășesc valoarea
estimate/LOT vor fi declarate inacceptabile.
Toate preţurile produselor vor fi exprimate în lei, fără TVA, cu 2 zecimale şi sunt
ferme pe toată perioada contractului.
Toate cerinţele enunţate în Caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.
Ofertantul declarat castigator (locul I) va posta oferta in catalogul electronic SICAP,
iar Achizitorul va finaliza achizitia electronic.

Nerespectarea în totalitate a cerinţelor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini va conduce la
declararea ofertei ca neconformă şi respingerea ofertantului.
Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu
special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt
menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificații vor fi considerate cu mențiunea de “sau echivalent”.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie: oferta cu preţul cel mai scăzut/LOT.

CAPITOLUL V
FORMULARE

pentru achiziţia de echipamente IT
în cadrul proiectului „Cresterea competentelor profesionale ale
personalului medical implicat in depistarea tulburarilor afective si
preventia comportamentului suicidar”, cod SMIS 111477,
Proiect cofinanțat prin “Fondul Social European” prin Programul
Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea
sociala si combaterea saraciei Cod apel: POCU/91/4/8/Îmbunătăţirea
nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical

OCTOMBRIE 2019

Formular nr. 1
OFERTANTUL

Înregistrat la sediul Achizitorului cu

______________________

nr. _________ / __ . __ . 2019

(denumirea/numele/antet)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: CENTRUL NATIONAL DE SANATATE MINTALA SI LUPTA ANTIDROG,
Sediul: str Pitar Moș, nr 7-15, Sector 1, Bucuresti
Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de furnizare echipamente IT în cadrul proiectului finanţat din “Fondul Social European”
prin Program Operațional Capital Uman 2014 – 2020 “Creșterea competențelor profesionale ale
personalului medical implicat în depistarea tulburărilor afective și prevenția
comportamentului suicidar”, cod SMIS 111477, Cod CPV: ……………., potrivit cerinţelor din
Caietul de sarcini,
noi ____________________________ vă transmitem următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) oferta LOT .....;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării __ . __ . 2019

Cu stimă,
Ofertant,
___________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Formular nr. 2
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele/antet)

FORMULAR DE OFERTĂ LOT ........

Către: CENTRUL NATIONAL DE SANATATE MINTALA SI LUPTA ANTIDROG,
Sediul: str Pitar Moș, nr 7-15, Sector 1, Bucuresti

Domnilor,
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 ............................... în cadrul proiectului finanţat
din “Fondul Social European” prin Program Operațional Capital Uman 2014 – 2020 “Creșterea
competențelor profesionale ale personalului medical implicat în depistarea tulburărilor afective și
prevenția comportamentului suicidar”, cod SMIS 111477, Cod CPV: …………………………, pentru suma
de _____________ (suma în litere şi în cifre),fără taxa pe valoarea adaugată, respectiv ____________ (suma
în litere şi în cifre)cu TVA, după cum urmează:

Denumire
produs

Denumire
producator
/ cod
produs

Cantitate
(buc)

Pret unitar,
Lei fără TVA

Valoare
totala Lei
fără TVA

TVA

Valoare
totala Lei
cu TVA

TOTAL

Suma include toate cheltuielile pentru furnizarea produselor solicitate, inclusiv cheltuielile de
transport/livrare, instalare, punere în funcțiune, costuri privind garanția, etc.
Valoarea maximă ofertată nu poate depași valoarea estimată/Lot de Achizitor.
Declarăm pe propria răspundere ca îndeplinim toate condițiile stabilite în caietul de sarcini și că avem
capacitatea de a realiza cu profesionalism şi la timp furnizarea produselor care fac obiectul achiziţiei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele în
graficul de timp convenit cu achizitorul, în locațiile stabilite de acesta.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile, respectiv până la
data de ___________________________(ziua/luna/anul), cândea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie, această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.

5. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

Ofertant,
___________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Anexa nr. 1 la FORMULARUL nr.2
PROPUNEREA TEHNICĂ LOT ...........

Nr.
Crt.

Specificatii minime produse
solicitate în caietul de sarcini

Specificatii asigurate de
furnizor

Denumire producator / cod
produs / alte detalii

Alte cerinte:
CERINȚE PRIVIND
ASIGURAREA CALITĂȚII
PRODUSELOR
CONDIŢII DE AMBALARE
CONDIŢII DE LIVRARE
RECEPŢIA PRODUSELOR
GARANŢII
GRAFIC DE LIVRARE
PLATĂ
MODALITATE DE PLATĂ
FACILITĂŢI OFERITE DE
FURNIZOR

ȘI

Data _____/_____/_____

Ofertant,
___________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Formular nr. 3
OFERTANTUL____________________(denumirea/numele/antet)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele operatorului
economic-persoana
juridică),
în
calitate
de
ofertant/candidat/concurent
la
procedura
de
____________________(se
menţionează
procedura)
pentru
achiziţia
de
__________________________________(se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciul sau
lucrării şi codul CPV), la data de ________________(se
inserează data), organizată de
________________________________(se inserează numele autorităţii contractante),
declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 58-63, cu persoane ce deţin funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire și nu mă încadrez în ipotezele
descrise la art. 13-15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și
completările ulterioare.
Subsemnatul/a ........................................ declar că voi informa imediat CENTRUL NATIONAL DE
SANATATE MINTALA SI LUPTA ANTIDROG dacă vor interveni modificări în prezenta declarație. De
asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că CENTRUL
NATIONAL DE SANATATE MINTALA SI LUPTA ANTIDROG are dreptul de a solicita, în scopul verificării și
confirmării declarației, orice informații suplimentare.
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea,
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire sunt:
Director general - dr. Ileana BOTEZAT-ANTONESCU
Manager proiect – Adriana Valentina TRAN
Responsabil financiar - Camelia NICOLAE
Expert Selectie si Monitorizare Grup Tinta - Ioan Oliviu TUDOSE
Expert Selectie si Monitorizare Grup Tinta – Răzvan Ioan VASILESCU

Contabil – Mihăiță PETROIANU
Consultant - Anna-Maria MAREȘ (PFA)

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data _____/_____/_____

Ofertant,
___________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Formular nr. 4
OFERTANTUL____________________(denumirea/numele/antet)

DECLARAŢIE
Privind neincadrarea in situatii incompatibile cu prezenta procedura

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în o situatie incompatibila cu prezenta procedura, respectiv nu
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii __________________________
Ofertant,
______________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Formular nr. 5
OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele/antet)

DECLARAŢIE
Privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului
la procedura de atribuire a contractului de achizitie furnizare echipamente IT declar pe proprie răspundere
sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma
aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui
conflict de interese, cum ar fi următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor
care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul
de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi
propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate
avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă
situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare
şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul achizitorului
sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care
se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul achizitorului sau al furnizorului de
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Persoanele din cadrul Achizitorului cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi
finalizarea prezentei proceduri de atribuire, sunt enumerate la Cap. III, pct. 5.1 din Documentatia de
atribuire.

Data completarii __________________________

Ofertant,
______________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Formular nr. 6
OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele/antet)

DECLARAȚIE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Subsemnatul
...........................
(nume
si
prenume),
reprezentant
imputernicit
al
………………………..(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma angajez sa
furnizez ....................................... pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus in oferta costul pentru indeplinirea
acestor obligatii.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completarii __________________________

Ofertant,
______________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Formular nr. 7
OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele/antet)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit
al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii declar
ca sunt de acord cu toate prevederile Contractului publicat in cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne
obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data completarii __________________________

Ofertant,
______________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Formular nr. 8
OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele/antet)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Titlul contractului:

............................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul____________________________________________, reprezentant legal/împuternicit
al ................................................................................, (denumirea/numele şi sediul/adresa /ofertantului) declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SNSPA, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………… (se precizează data
expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data ................................
Operator economic,
......................
(semnatura autorizată şi ştampila)
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei
alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată)

Nota:1.Se vor anexa acordurile de subcontractare. Acordurile pot fi incheiate sub conditia atribuirii
contractului in procedura de fata, insa nu pot contine clauze care contravin formularului de contract
aferent procedurii.
ANEXA nr 1 Formular 8

Nr.
crt.

Denumire
subcontractant ,
certificat de
inregistrare fiscala
(CUI) nr. .......

Partea/partile din
contract ce urmeaza a fi
subcontractate

Procentul aferent partilor din
contract ce urmeaza a fi
subcontractate
(%)

Acord subcontractor
cu specimen de
semnatura şi stampila
*

Data ________
*Se va indica numarul si data acordului de subcontractare
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei
alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată)

Formular nr. 9
OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele/antet)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

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

Nr.crt

Denumire /nume
subcontractant

Datele de
recunoaştere ale
subcontractanţilor

Plata directa
catre
subcontractant
DA/NU

Partea/părţile
din contract ce
urmează a fi
subcontractate

Procentul partii din
contract ce urmeaza a fi
subcontractat
%

Data completarii __________________________

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată)

Formular nr. 10
OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele/antet)

DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential

Titlul Contractului:„...........................”
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la
data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca
urmatoareleparti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:
a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul
comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce
atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de
interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea
contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia
ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile
documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică
și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se
realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces
la
informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului
procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu
poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la
raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor
tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectuală".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit
la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată
potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe
care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete
tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale
operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.
Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către
ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte
este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale
sunt urmatoarele:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data completarii __________________________

Ofertant,
______________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

CAPITOLUL VI
CLAUZE CONTRACTUALE – MODEL ORIENTATIV

Art. 1. Partile contractante.
CENTRUL NATIONAL DE SANATATE MINTALA SI LUPTA ANTIDROG cu sediul în Bucureşti,
sector 1, Str. ..........., nr............. telefon: ..........., CIF .............. cont bancar ....... deschis la ..............,
în cadrul proiectului „Cresterea competentelor profesionale ale personalului medical implicat
in depistarea tulburarilor afective si preventia comportamentului suicidar” cod SMIS 111477
şi reprezentată prin ...................................., în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
şi
_______________________, cu sediul in ___________, Str._____________________ nr. ___,
telefon/fax ____________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J__/____/___, CUI ______,
reprezentata prin __________ cu functia de ____________ in calitate de FURNIZOR, pe de alta
parte.
În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice şi a HG 395/2016 privind Normele metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare
produse, cu respectarea principiilor achiziţiilor, precum şi cu respectarea regulilor de evitare a
conflictului de interese,
De comun acord convin încheierea prezentului contract de furnizare produse, în următoarele
condiţii:
Art. 2. Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Contract – reprezinta prezentul contract si toate anexele sale;
b. Achizitor si Furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. Beneficiar - un operator, un organism sau o intreprindere, din domeniul public sau privat,
responsabil pentru iniţierea sau pentru iniţierea şi implementarea operaţiunilor. In contextul
schemelor de ajutor in temeiul Articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt intreprinderile
publice sau private, care realizează un proiect individual si primesc ajutor public
d. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin
contract;

g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
h. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
j. Contract de finanţare – contract incheiat intre AMPOSDRU/OI responsabil şi beneficiar
prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile privind finanţarea şi implementarea unei
operaţiuni selectate in conformitate cu prevederile legale in vigoare
k. Forţa majoră-un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
l. Zi- zi calendaristică;
m. An- 365 de zile.
n. Luna – luna calendaristica;
Art. 3. Interpretare
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.
Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze ............. în cadrul proiectului „Cresterea competentelor
profesionale ale personalului medical implicat in depistarea tulburarilor afective si preventia
comportamentului suicidar” cod SMIS 111477, proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 în perioada convenită prin caietul de sarcini şi
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract:
Denumire produs

Producator / Model / Cod
produs

Cantitate Pret unitar
lei fără
TVA

TOTAL Lei, fără TVA

Valoare lei
fără TVA

TVA
TOTAL Lei, inclusiv TVA
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de furnizare .............
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil
furnizorului de către achizitor conform termenului de livrare stabilit la art. 8.2, este de ............... lei
fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ............. lei. Preț total contract .............. lei inclusiv
TVA.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de 1 luna, începând cu data semnării acestuia de ambele
părți.
6. Executarea contractului
6.1 – Executarea contractului începe de la data semnării contractului până la îndeplinirea obligațiilor
contractuale între părți (inclusiv perioada de garanție acordată produselor).
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului produsele definite la art.4.1.
8.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică în termen de maxim 5 zile de la data încheierii contractului.
8.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de
livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
8.4 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: factura fiscală,
avizul de însoţire a mărfii şi certificatul de garanţie/conformitate/calitate.
8.5 - Furnizorul are obligatia de a se asigura că standardele de mediu sunt respectate si
echipamentele furnizate fac parte dintr-o clasă energetică superioară (B sau A).
8.6 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1
-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit
în prezentul contract.

9.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
9.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 de zile de la
emiterea facturii.
9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma
echivalentă cu o cota procentuala de 0,02% /zi din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă
a obligaţiilor.
10.2. – În cazul în care achizitorul nu onorează obligaţiile în termen de 30 zile lucrătoare de la data
înregistrării facturii la achizitor, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cota procentuala de 0,02% /zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
10.5 - In situatia in care Achizitorul dovedeste ca nu a primit in bugetul propriu sumele necesare
efectuarii platilor aferente executarii contractului, desi a promovat toate formalitatile si actiunile
prevazute de legislatia in vigoare si de instructiunile de implementare a proiectului, ori au intervenit
imprejurari care determina intarzierea platilor si care nu se datoreaza Achizitorului, iar Achizitorul
dovedeste cu documente legale lipsa sa de culpa, acesta din urma nu va fi obligat la plata
de penalitati pentru neachitarea la termenul stabilit in contract, a obligatiei de plata.
10.6 - Achizitorul va avea dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in situatia in care
Contractul de finantare incheiat cu AMPOCU, a incetat din orice motiv sau dacă există motive de
încetare/modificare a contractului. Denuntarea va deveni efectiva in termen de 3 zile de la primirea
de catre Furnizor a unei notificari in acest sens din partea Achizitorului.
10.7 (1) Achizitorul va avea dreptul de a suspenda executarea prezentului contract in situatia in
care Contractul de finantare incheiat cu AMPOCU, a fost suspendat din orice motiv sau
înregistrează întârzieri în decontare.
(2) Suspendarea executarii contractului va deveni efectiva in termen de 2 zile lucratoare de
la primirea de catre Furnizor a unei notificari in acest sens din partea Achizitorului.
(3) Reluarea executarii contractului se va face in baza unei notificari scrise transmise de
Achizitor catre Furnizor. In baza acestei notificari partile vor stabili de comun acord actualizarea
termenelor de realizare a contractului, urmand a incheia un act aditional in acest sens.
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.

11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale vor fi efectuate la momentul livrării..
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor, respectiv la sediul achizitorului.
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor
lor tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau altor obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare,
la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare
şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel
încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. Fiecare dintre produse va avea certificat de
garanţie şi certificat de calitate/conformitate individual. Condiţiile corespunzătoare de transport vor fi
asigurate de furnizor.
12.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (cutii, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul proiectului din București, sector ..., .....
respectând termenul de livrare stabilit la art. 8.2.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
a) Factură fiscală;
b) Aviz de expediţie (dacă este cazul);
c) Certificate de garanţie;
d) Certificat de conformitate;
e) Certificat de calitate.
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie produselor.

14. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de
termenul comercial de livrare convenit.
15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când
proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de
funcţionare.
15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în
propunerea tehnică, respectiv 24 luni.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie
ce apare în conformitate cu această garanţie.
15.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a
înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de
garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului
şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de
furnizor prin contract.
16. Întârzieri în îndeplinirea contractului
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise
în graficul de livrare.
16.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
16.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire, orice intarziere in
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.
16.4 - Furnizorul intelege faptul ca derularea prezentului Contract este conditionata de existenta,
perioada de valabilitate, incadrarea in perioada de implementare a Proiectului astfel cum sunt
descrise in Contractul de finantare incheiat de Achizitor, pentru realizarea proiectului si ca
intarzierea in executarea obligatiilor rezultand din prezentul contract, ar putea avea ca efect
imposibilitatea acoperirii integrale a cantitatii de produsse/servicii.
16.5 - In acest context, Furnizorul este de acord sa faca toate demersurile necesare in vederea
finalizarii livrării produselor in termenul stabilit.
17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
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
de către instanţele judecătoreşti din România.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Partile au inteles sa incheie astazi, ___.___.2019 prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte semnatara.
Achizitor,
CENTRUL NATIONAL DE SANATATE
MINTALA SI LUPTA ANTIDROG

Furnizor,

