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FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 
 

Achizitor:  S.C.COMPA S.A.SIBIU   

Titlul proiectului POSDRU:  

Proceduri si instrumente pentru cresterea 
nivelului de securitate si protectie a sanatatii la 
locurile de munca prin evaluarea sistematica a 
conformarii cu legislatia de sanatate si 
securitate in munca 

ID proiect POSDRU  47949 
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului  Beneficiar: S.C.COMPA S.A.SIBIU  
 
 
1. INFORMATII GENERALE  

1.1. Achizitor  

Denumire: S.C. COMPA S.A.  

Adresa: str. Henri Coanda nr.8, Sibiu  

Localitate: Sibiu Cod poştal : 550234  Ţara: România  

Cod unic de înregistrare: RO 788767  

Persoana de contact:  

Grobnicu Laurentiu - Eduard 

Telefon: 0269 / 239400, 237878 int.121 

Mobil     0755 / 110426  

Fax       0269 / 212204 

E-mail:  laurentiu.grobnicu@compa.ro 

Adresa de internet: www.compa.ro  

Mijloace de comunicare: în scris, prin oricare dintre următoarele modalităţi:  

     a) prin poştă;  

     b) prin fax;  

     c) prin e-mail: laurentiu.grobnicu@compa.ro  

     d) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit.a)-c)  
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1.2.  a) Termen limita de depunere a ofertelor (dat a si ora):  

30 august 2010 ora 12:00  

b) Adresa unde se primesc ofertele :  

Sibiu, str. Henri Coanda nr.8, cod postal 550234  

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru 
ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea 
fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

 

 
2.  OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 

 

2.1.) Denumire contract: FURNIZARE materiale de birou  

2.2.) Descriere succinta a serviciilor ce vor fi achiziti onate:  
„Achizitii materiale consumabile” pentru contractul de finantare in cadrul proiectului „Proceduri 
si instrumente pentru cresterea nivelului de securitate si protectie a sanatatii la locurile de munca 
prin evaluarea sistematica a conformarii cu legislatia de sanatate si securitate in munca “ 

2.3.) Denumire contract şi locul de prestare:  
Achizitia de materiale de birou 

Execuţie                                □  
Proiectare şi execuţie            □  
Realizare prin orice mijloace □ 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor  

Cumpărare                          □  
Leasing                                □  
Închiriere                             □  
Cumpărare în rate               □  

Categoria serviciului :  
2A □ 
2B □  
Conform Anexelor IIA şi IIB  
Din OUG 34/2006  

Principala locaţie a lucrării:  
_______________________  
_______________________ 
Cod CPV:  

Principalul loc de livrare:  
_______________________  
_______________________  
Cod CPV: conform anexei 1 
din caietul de sarcini  

Principalul loc de prestare:  

Sediul locatiei ofertate  

30192700-8 - Papetărie 

39263000-3 - Articole de birou 

30125100-2 - Cartuşe de toner 

2.4.) Durata contractului de achizi ţie publică: contractul se va derula pe o perioada 2 
saptamini incepand de la data atribuirii contractului  
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3.  PROCEDURA  

3.1. Procedura selectat ă:  

Achizitie directa prin procedura de prospectare a pietei – studiu de piata 

3.2. Legislatia aplicata 

Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările si 
completările ulterioare;  

Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achizitii publice de lucrări, de bunuri si de servicii;  

Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor 
de achizitii în sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale;  

Ordonanta de Urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr.34/2006;  

Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din OUG nr.34/2006, cu modificările si 
completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a 
instrumentelor structurale;  

Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor 
comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător;  

Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999;  

Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE 
ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, 
în ceea ce priveste revizuirea CPV;  

Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementărilor comunitare în cazul 
contractelor care nu intra sub incidenta, totală sau partială, a Directivelor privind achizitiile publice, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006;  

Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie făcute asupra 
cheltuielii cofinantate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea 
cu regulile achizitiei publice;  

Prevederile ghidului solicitantului si a procedurilor anexe; 

Prevederile contractului de finantare a proiectului. 
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4.  INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 
PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE 
 
4.1.) Preţul cel mai scăzut  �  

Observaţie:  

În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ 
minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor 
ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi 
atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care 
egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au 
formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l 
câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru 
această achiziţie. 

 

 

5. PREZENTAREA OFERTEI 

5.1.) Limba de redactare ofertei  Română  

5.2.) Moneda in care este exprimat 
pretul  Lei  

5.3.) Perioada de valabilitate a 
ofertei  10 zile  

5.4.) Modul de prezentare a ofertei 
tehnice şi financiare  

Prin propunerea depusă, ofertantul are obligaţia de a 
face dovada conformităţii serviciilor care urmează a fi 
livrate cu cerinţele - specificatile prevăzute în Caietul 
de sarcini.  

Ofertantul trebuie să prezinte:  

- un comentariu, al specificaţiilor conţinute în Caietul 
de sarcini, prin care să se demonstreze 
corespondenţa serviciilor prezentate în propunere, cu 
specificaţiile respective ;  

- alte documente solicitate prin Caietul de sarcini  

Preţul include valoarea tuturor cheltuielilor aferente 
serviciilor contractate   

Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă 
care trebuie să conţină cel puţin următoarele 
informaţii: preţurile unitare, cantităţile şi preţurile 
totale precum şi orice alte elemente de natură 
financiară sau comercială care sunt necesare pentru 
evaluarea ofertei  
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Depunerea ofertei  Oferta se va depune la sediul achizitorului, direct sau 
prin poştă.  

Data limit ă pentru depunerea 
ofertei :  30.08.2010 

Modul de prezentare a ofertelor:  

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei 
(tehnice şi financiare). Acestea trebuie să fie tipărite 
sau scrise cu cerneală neradiabilă şi semnate pe 
fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii 
autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze 
ofertantul în contract.  

Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste 
cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizată / autorizate să 
semneze oferta.  

Plicurile trebuie să fie marcate după cum urmează:  

Propunerea tehnică si financiara, în original pe care 
se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum 
şi menţiunea OFERTA PENTRU „Achizitii materiale 
consumabile si materiale de natura obiectelor de 
inventar, birotica, papetarie,cartuse toner ” 

5.5.) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica 
oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta, după 
expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub 
sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică, cu 
excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de 
comisia de evaluare conform prevederilor legale.  

Achizitorul nu-şiasumărăspundereapentruofertele 
depuse / transmise la o altă adresă decât cea 
stabilită în anunţul sau invitaţia de participare.  

Oferta care este primită după expirarea termenului 
limită pentru depunere, se pastreaza nedeschisă la 
sediul achizitorului. 

5.6.) Informatii referitoare la 
prestarea serviciilor  

Clauze contractuale obligatorii: 

- condiţia de prestare a serviciilor: acestea se vor 
presta in conformitate cu necesarul de materiale , 
furnizat de achizitor,,  

- termen de plată : 30 de zile de la data prestarii si 
receptionarii serviciilor  

- modalităţi de plată: OP in contul indicat de furnizor  
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5.7.) Solu ţionarea contesta ţiilor  
În temeiul art. 21 din Constituţia României, 
ofertantul poate opta pentru una din următoarele 
jurisdicţii :  

 

 

1. Jurisdic ţia special ă administrativ ă, în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 – 
competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine achizitorului prin intermediul 
compartimentului juridic  

Contestaţiile se vor depune la sediul achizitorului Adresa: str. Henri Coanda nr.8, 550234 

Localitatea: Sibiu , Telefon: 0269/ 239400 , Fax: 0269/ 212204 

 

2. Jurisdic ţia special ă prevăzută de art. OUG nr. 34/2006  - competenţa de soluţionare a 
contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  

Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  

Localitatea : BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România  

E-mail: office@cnsc.ro               Telefon: 021.3104641  

Adresa internet: www.cnsc.ro     Fax: 021.3104642  

 

3. Denumirea instan ţei competente : Tribunalul Sibiu  

Adresa : Bd. Victorei nr.11.  Cod poştal : 550024       Ţara : România  

Localitatea :	Sibiu  Telefon: 0269/ 217104 

 Fax:        0269/ 217702 
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SECŢIUNEA II 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
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1.  Informa ţii generale  
S.C. COMPA S.A. este promotorul proiectului:  “Proceduri si instrumente pentru cresterea 
nivelului de securitate si protectie a sanatatii la locurile de munca prin evaluarea 
sistematica a conformarii cu legislatia de sanatate si securitate in munca” 

Proiectul se încadrează în obiectivele axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii 
lucrătorilor şi întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi 
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, din cadrul 
POSDRU 2007 – 2013  

Sursa de finan ţare pentru achiziţia serviciilor este: Fondul Social European, programul 
operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ;  

 

2.  Obiectivul procedurii de achizi ţie  
Furnizarea de servicii pentru: „Achizitii materiale consumabile”  pentru proiectul cu 
finantare in cadrul POSDRU / 78 / 3.2. / A / 47949 “Proceduri si instrumente pentru 
cresterea nivelului de securitate si protectie a sanatatii la locurile de munca prin 
evaluarea sistematica a conformarii cu legislatia de sanatate si securitate in munca” 

 

3.  Documentele ofertei  
Oferta va conţine obligatoriu:  

a .  Oferta financiar ă se va întocmi dup ă cum urmeaz ă :  

Preţurile vor fi date în Lei fără TVA si TVA explicitat separat  

Pretul este ferm, nu se actualizeaza  

b .  Oferta tehnic ă  

Specificaţiile tehnice pentru materialele promotionale: cantitati si natura acestora 
(Anexa 1 la Caietul de Sarcini )  

 

4.  Criterii şi documente de calificare obligatorii ptr. ofertan ţi:  
4.1. Documente doveditoare a posibilitatii realizarii tehnice a materialelor promotionale 
solicitate 

4.2. Referinte si mapa de prezentare. 
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5.  Modul de prezentare al ofertei  

Oferta se va întocmi într-un singur exemplar (un original). Oferta va fi prezentată în limba 
română, într-o singur ă variant ă, conform caietului de sarcini. Oferta va fi 
tehnoredactată, va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de către ofertant sau de 
către o persoană împuternicită de acesta. Oferta nu va conţine rânduri suplimentare, 
ştersături sau cuvinte scrise peste original.  

Ofertantul va introduce oferta sa într-un plic. Plicul va purta pe el numele şi adresa 
ofertantului, pentru ca oferta să poată fi returnată nedeschisă, în cazul în care este 
declarată tardiva. Acesta va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate, desfăcute sau 
cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-au produs acestea.  

Perioada de valabilitate a ofertei  

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 10 de zile  

 

6. Criterii de atribuire a ofertelor  
Criteriul de atribuire - Preţul cel mai scăzut  

 

7. Serviciile solicitate – conform cerintelor speci fice Anexa 1  
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ANEXA 1- LA CAIETUL DE SARCINI 

Nr. 
crt.  Denumire produs Cod CPV UM Cant.  

1 Hartie xerox  A4 30197630-1 Top 50 
2 Hartie xerox  A3 30197630-1 Top 1 

3 Pixuri 30192121-5 buc 30 

4 Pixx Roller centropen 0.3 mm 30192121-5 buc 20 
5 Creioane mecanice 30192126-0 buc 20 
6 Dosar plic plastic cu elastic 22852000-7 buc 20 
7 Radiere 30192100-2 buc 10 
8 Flipchart 30195913-5 buc 1 
9 Rezerve Flipchart 30197621-5 buc 10 

10 Marker permanent (Bic, Reynolds, Wilson) 30192123-9 buc 40 
11 Registru A4 100 file 22810000-1 buc 10 

12 Biblioraft carton 30197210-1 buc 50 

13 Mape plastic 22852000-7 buc 40 

14 Dosar Plic 22852000-7 buc 30 

15 Dosar plastic 22852000-7 buc 50 
16 Folie protectie transparente 25247100-5 buc 1000 

17 Set tavita birou 30193200-0 buc 3 

18 Perforator 30197330-8 buc 4 

19 Capsator 30197320-5 buc 5 

20 Capse 30197110-0 cutii 20 
21 Decapsator 30197321-2 buc 5 

22 Banda adeziva 19x33 44424200-0 buc 20 

23 Agrafe birou 30197220-4 cutii 10 

24 Foarfece 21 cm 39241000-3 buc 4 
25 Cutter mare 39241000-3 buc 8 
26 Rigla 30 cm 39292500-0                            buc 6 
27 Pasta corector 30192920-6 buc 6 
28 Folie laminator  A4 42994220-0 set 5 
29 Folie laminator  A3 42994220-0 set 1 
30 Notes Adeziv 75x75 22816300-6 set 10 
31 Stick memorie 1-2 Gb 30234600-4 buc 3 
32 Separatoare pentru papetărie 30199600-6 set 5 
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33 Mine de rezervă pt.creioane Rottring 30192132-5 set 50 
34 Ştampila de datare 30192150-7 buc 2 
35 Tusiere rezerva 30192154-5 buc 2 
36 Agende de planificare a reuniunilor 30196100-0 buc 5 
37 Indigo 30199110-4 cutii 2 
38 Clipboard simplu 30191130-4 buc 10 
39 Banda dublu adeziva 25241110-6 rola 10 
40 CD-uri  30234300-1 buc 50 
41 Panou afisaj pluta rama lemn 60x90 cm 36621000-0 buc 2 
42 Panou afisaj pluta rama lemn 90x120 cm 36621000-0 buc 2 
43 Pioneze  30197130-6 cutii 5 
44 Calculator birou 30141200-1 buc 2 
45 Dispenser de birou-banda adeziva 19x33 25247100-5 buc 2 
46 Plicuri (mari) A4 30199230-1 buc 50 
47 Plicuri (mici)  30199230-1 buc 100 
48 Mecanism cu inele pentru A4 25122510-0 buc 20 
49 Ghilotina 32 cm  buc 1 
50 Dispenser banda adeziva  rola mica = 3 set set 3 
51 Banda magnetica adeziva  = 3 set  

set 3 
52  Set liner CENTROPEN  4 culori = 3 set  set 3 
53 Acumulatori 1,5 2500 Ah R6= 4 buc  

buc. 4 
54 Pix cu gel  negru sau albastru  

buc. 10 
55  Hartie foto = 3 topuri  

top 3 
56 Agende cu spire   

buc. 10 
57 Aparat de indosariat = 1 buc  buc. 1 
58 Spirale (inele plastic)  buc. 20 
59 HP INK YEL FOR PROK550 NO88 10ML 30125100-2 cartus 2 

60 HP INK MAG FOR PROK550 NO88 10ML 30125100-2 cartus 2 
61 HP INK CY FOR PROK550 NO88 10ML 30125100-2 cartus 2 
62 HP INK BK FOR PROK550 NO88 22.8ML 30125100-2 cartus 2 
63 XEROX TONER PH 3100 BLACK 4K 30125100-2 toner 2 

 

Obiectul achizi ţiei:  

Achizitii de produse în cadrul proiectului “Proceduri si instrumente pentru cresterea 
nivelului de securitate si protectie a sanatatii la locurile de munca prin evaluarea 
sistematica a conformarii cu legislatia de sanatate si securitate in munca”, Axa prioritara 3 
-‘’Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor’’ D.M.I. 3.2. -‘‘Formare si sprijin 
pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii’’, Linia de finantare de 
minimis nr.78 ‘’Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor’’Contract POSDRU / 78 / 
3.2. / A / 47949 
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Termene de prestare a serviciilor:  

- maxim 10 zile de la data semnarii contractului 

- achizitorul va depune toate diligenţele necesare pentru a pune la dispoziţia 
prestatorului documentele necesare astfel încât acesta să respecte termenele de 
prestare solicitate.  

 

Responsabilit ăţile p ărţilor cu privire la angajament:  

“Beneficiarul” se referă la organizaţia care primeşte finanţarea nerambursabilă şi care a 
semnat contractul de finanţare cu Autoritatea de Management / Organismul Intermediar. 
Beneficiarul este responsabil pentru punerea la dispoziţia prestatorului a comenzilor 
ferme conform graficului de prestare a serviciilor.  

„Prestatorul ” este persoana juridică autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către 
autoritatea competentă, să desfăşoare activitatea de prestare de servicii, în conformitate 
cu reglementările prevăzute de legislaţie în domeniul respectiv. Prestatorul este 
responsabil pentru respectarea cerinţelor privind calitatea serviciilor prestate conform 
clauzelor contractuale acceptate şi asumate de către părţi.  

Prestatorul nu are dreptul, fără acordul scris al S.C. COMPA S.A.Sibiu de a utiliza 
informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces, atât în perioada contractului, 
cât şi ulterior finalizării acestuia, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 
contractuale.  

Încălcarea prevederilor referitoare la confidenţialitate, atrage după caz, conform 
prevederilor legale în vigoare, răspunderea administrativă, civilă sau penală a persoanei 
fizice / juridice vinovate.  

La încheierea duratei de valabiliate a contractului se va încheia un proces verbal de 
recepţie finală, ce va avea ca anexe toate procesele verbale de recepţie parţială a 
serviciilor solicitate conform comenzilor.  

Machetele ce urmează a fi utilizate pentru realizarea materialelor vor fi puse la dispoziţia 
prestatorului de către beneficiar, în baza unui proces-verbal de predare-primire. Predarea 
materialelor se va face de către prestator la sediul achizitorului situat în mun. Sibiu, Str. 
Henri Coanda nr.8, în baza unui proces-verbal de predare-primire, cu enumerarea 
acestora.  

Subiectul angajamentului  

Subiectul angajamentelor îl constituie achizitionarea consumabile de birou pentru 
proiectul “Proceduri si instrumente pentru cresterea nivelului de securitate si protectie a 
sanatatii la locurile de munca prin evaluarea sistematica a conformarii cu legislatia de 
sanatate si securitate in munca” 
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SECTIUNEA III  

 
 
 

FORMULARE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea III conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare 
examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.  

Fiecare ofertant care participă, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are 
obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod 
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 
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FORMULARUL 5  

Operator economic Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

...........…………………………………...... nr. ........../.......... 

(denumirea/numele) 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 

Către ...………………………………....................................................  

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)  

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................ 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că, in urma anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, nr. ..... din ..............……… (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului .…...………………………………………….......... (denumirea contractului de 
achiziţie publică), având ca obiect ...................................................... (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV), pentru care sedinta de deschidere a ofertelor are loc la data 
de ..............(zi/lună/an), organizată de .......................................... (denumirea autorităţii 
contractante), particip şi depun ofertă:  

� în nume propriu;  

� ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................;  

� ca subcontractant al .......................;  

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) si vă transmitem alăturat următoarele:  

(denumirea/numele ofertantului)  

a. Documentul ............................…………………………………………………………..... privind 
garanţia pentru (tipul, seria/numărul, emitentul) participare, în cuantumul şi în forma stabilite de 
dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;  

b. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... copii:  

i) oferta;  

ii) documentele care însoţesc oferta.  

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.  

c.Precizam ca loturile pentru care vom depune oferta, sunt: 

LOT NR....,LOT NR.....,LOT NR...., LOT NR...., LOT NR...., LOT NR...., LOT NR.........  

2. Subsemnatul declar că:  

� nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;  

� sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă.  
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(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)  

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării  

procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.  

4. De asemenea, 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.  

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

 

Data completării ...............     Cu stimă,  

Operator economic,  

 

………......................  

(semnătura autorizată)  
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FORMULARUL 7  

Operator economic  

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

(denumirea/numele)  

 

INFORMATII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele: ……………………………….…………………………………………………… 

2. Codul fiscal: …………………………………………………………..………………………………… 

3. Adresa sediului central:  ……………………………………………………………………………… 

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

5.  Certificatul de inmatriculare/inregistrare …………………………………………………………….. 

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)  

6.  Obiectul de activitate, pe domenii: ……………………………………………………………………. 

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)  

7.  Conturi bancare: 
........................................................................................................................... 

8.  Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ...............................................................  

(adrese complete, telefon/fax,certificate de inmatriculare/inregistrare)  

9.  Principala piata a afacerilor: 
…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Operator economic,  

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

(semnatura autorizata)  
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FORMULARUL 10C  

Operator economic  

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

(denumirea/numele)  

 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Catre .................................................................................................... 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor,  

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
................................................................................................................................., ne oferim ca, in 
conformitate (denumirea/numele ofertantului) cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia 
mai sus mentionata, sa furnizam .................................................................................................... 
........................................................................................, (denumirea produselor) pentru suma de  
.....................................................................................lei, (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)  
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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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SECTIUNEA IV 
 
 

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE – MODEL 
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CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE 

NR.           /                  

 

1. PARTILE CONTRACTULUI 

S.C. COMPA S.A. Sibiu , str. Henri Coanda nr.8, jud Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului 
sub nr. J/32/129 din 1991, cod fiscal RO788767, telefon nr. 0269/239400, fax 0269/237770, cu 
cod IBAN RO24 BRDE 330SV02197823300, deschis la BRD suc. Sibiu, reprezentata de DEAC 
Ioan- Director general si MICLEA Ioan- Director economic, in calitate de CUMPARATOR 

si 

................................................. inregistrat la Registrul Comertului sub nr             cod fiscal  

............., telefon nr ................................................... cod IBAN........................................... 

...............................deschis..................…................, reprezentat                                        , in 
calitate de VANZATOR. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI, DURATA CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta livrarea de catre VANZATOR catre 
CUMPARATOR a produselor mentionate in ANEXA 1, la cantitatea, calitatea, termenele si 
conditiile prezentate in continuare. 

Produsele mentionate in ANEXA 1 care fac obiectul prezentului contract sunt finantate din Fondul 
Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013 - POSDRU 78/3.2/A/47949 

2.2. Prezentul contract este valabil de la data semnarii de ambele parti si pana la .....  

 

3. CANTITATEA, CALITATEA, TERMENE DE LIVRARE  

3.1. Cantitatile sunt prezentate in ANEXA 1. CUMPARATORUL va emite programe pentru 
cantitati bine determinate si cu livrare la termene fixate. VANZATORUL va respecta 
cantitatile si termenele mentionate in aceste programe.  

3.2. Calitatea produselor este atestata de VANZATOR prin: 

• Declaratie de conformitate. 

 

4. CONDITII DE LIVRARE  

4.1. Livrarea produselor se va face in conditii: Franco-depozit CUMPARATOR. 

Adresa de livrare: Sibiu str. Henri Coanda nr.8 
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5. PRET SI CONDITII DE PLATA 

5.1. Preturile produselor  sunt stabilite in LEI, Є si USD conform ANEXEI 1. Preturile 
produselor exprimate in Є si $ se vor factura la curs BNR din data facturarii. 

5.2. Preturile negociate nu se vor modifica in sens crescator pe perioada derularii contractului.  

5.3. Plata produselor se va face prin B.O cu scadenta la 60 de zile de la livrare. 

 

6. AMBALARE, LIVRARE SI RECEPTIE  

6.1. Produsele vor fi insotite de urmatoarele documente: 

• Factura fiscala 

• Declaratie de conformitate 

Pe unul dintre aceste documente se va mentiona si termenul de garantie. 

6.2. Livrarea produselor de catre VANZATOR se va face pe baza autoreceptiei (receptie 
cantitativa si calitativa). VANZATORUL garanteaza calitatea si conformitatea produselor 
livrate prin “Declaratie de conformitate” astfel incit produsele sa poata fi utilizate de 
CUMPARATOR fara efectuarea unui control calitativ la receptia la sediul sau.  

Orice eventuala reclamatie privind calitatea / cantitatea va fi transmisa VANZATORULUI in 
maxim 5 zile de la data constatarii si trebuie sa cuprinda toate datele de identificare a 
produsului respectiv: “Declaratie de conformitate”, nr. “Factura”, precum si non-
conformitatea constatata.  

6.3. VANZATORUL va raspunde in termenul specificat de CUMPARATOR la toate reclamatiile 
transmise catre acesta. CUMPARATORUL va depozita separat produsele neconforme si 
va asigura conditii pentru identificarea lor. 

6.4. CUMPARATORUL va asigura prelevarea de probe necesare verificarii produselor 
neconforme.  

 

7.  RASPUNDERE CONTRACTUALA, LITIGII 

7.1. In cazul neindeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa se obliga 
sa plateasca penalitati de 0,15% pe zi calculata de la scadenta si pina la executarea 
efectiva a obligatiei.  

7.2. Partea in culpa datoreaza daune in completarea penalitatilor prezentate la art. 7.1. pentru 
compensarea prejudiciului suferit ca urmare a: 

• indeplinirii cu intirziere sau a neideplinirii obligatiilor asumate prin prezentul contract; 

• calitatii necorespunzatoare pe perioada de garantie  

7.3 Eventualele litigii ce se pot ivi in derularea prezentului contract, nesolutionate pe cale 
amiabila de catre parti, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din 
Romania determinate conform regulilor codului de procedura civila. 
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8. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 

Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor 
detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract 

 

9. FORTA MAJORA 

Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca. 

Prin forta majora se intelege un eveniment obiectiv, imprevizibil si de neanlaturat: razboi, 
revolutie, cutremur, incendii, inundatii. 

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in 
maximum 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora si sa o dovedeasca prin 
certificarea acesteia de Camera de Comert si Industrie in maximum 30 de zile de la aparitie. 

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea 
acesteia in maximum 10 zile calendaristice. 

 

10. ALTE CLAUZE 

10.1. Rezilierea prezentului contract poate fi facuta de comun acord, dupa o prealabila notificare 
transmisa de catre una din parti cu cel putin 60 zile inainte de data rezilierii. 

10.2. Modificarea unilaterala a clauzelor acestui contract este interzisa. Orice modificare se face 
prin consimtamantul scris a celor doua parti contractante, respectiv prin act additional. 

10.3. Prezentul contract intra in vigoare si produce efecte juridice la data semnarii, fara 
obiectiuni, de catre ambele parti. 

10.4. Prezentul contract a fost incheiat astazi ........................................ in doua exemplare, in 
original, cate unul pentru fiecare parte contractanta. 

 

 

 

VINZATOR:         CUMPARATOR  

……………….        …………………… 

 


