
 
 
Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesionalǎ în sprijinul creşterii economice şi dezvoltǎrii societǎţii 
bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesionalǎ” 
Titlul proiectului: Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului 
pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU 
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/63154 
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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 
 
 

„Achiziţie articole papetărie şi accesorii de birou (Kit-ul cursantului)”  
pentru desfăşurarea sesiunilor de instruire  

în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63154 „Creşterea calităţii 
învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru 

utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU” 
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Irina SOCOL 
Preşedinte şi Director General 
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Achizitor  

S.C. SIVECO Romania S.A. 
Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, 
Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti 

Titlul proiectului 
POSDRU 

POSDRU/87/1.3/S/63154- Creşterea calităţii învăţământului 
preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru 
utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU 

ID proiect POSDRU 

POSDRU/87/1.3/S/63154 
Contractul este finanţat din Fondul Social European 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013;  
Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesionalǎ în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltǎrii societǎţii bazate pe 
cunoaştere;  
Domeniul major de intervenţie 1.3. Dezvoltarea resurselor 
umane în educaţie şi formare profesionalǎ;  
Titlul proiectului: Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar 
românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor 
de management educaţional - MANAGEDU 

Calitatea Achizitorului 
în cadrul proiectului 

PARTENER al Beneficiarului Agenţia de Administrare a Reţelei 
Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare 
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Capitolul I  - INFORMAŢII GENERALE 
 
 

 
I. 1. Achizitor 
Denumire: S.C. SIVECO Romania S.A. 
Adresa:  
Sediul social: Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, Şoseaua Bucureşti – Ploiesti 73-81, 
Sector 1, Bucureşti, 
Punct de lucru: - 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 013685 Ţara: România 
Persoane de contact: Adeline Simota Telefon:+40 (21) 302.33.00   
E-mail: adeline.simota@siveco.ro Fax:  +40 (21) 302.33.91 
Adresa de internet a achizitorului: http://www.siveco.ro  

 
I.2  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 instituţii guvernate de legea publică 
 instituţie europeană/organizaţie 

internaţională 
altele (Persoană juridică română de drept 

privat) 

 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 (Activităţi de realizare a soft-ului 
la comandă) 

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante     
                                       DA          NU  
 

 
I.3. Sursa de finanţare : 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit: 
Fondul Social European 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              
 
   DA                  NU  

Dacă DA, faceţi referire la program-proiect 

Programul Operaţional Sectorial pentru  

http://www.siveco.ro/�
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Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea 
profesionalǎ în sprijinul creşterii economice 
şi dezvoltǎrii soc ietǎţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3. 
„Dezvoltarea resurselor umane în educaţie 
şi formare profesionalǎ” 

Capitolul II.  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: 
Achizitia de „articole papetărie şi accesorii de birou (Kit-ul cursantului)” pentru 
desfăşurarea sesiunilor de instruire în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63154 „Creşterea 
calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru 
utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU”. 
II. 1.2) Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate: 

Se vor achiziţiona „articole papetărie şi accesorii de birou (Kit-ul cursantului)” pentru 
desfăşurarea sesiunilor de instruire în vederea implementării proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/63154 „Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc 
prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - 
MANAGEDU” conform specificaţiilor din Capitolul VI al prezentei documentaţii 
II. 1.3) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări                             (b) Produse                    (c) Servicii                        

         
 

Execuţie                           
 
Proiectare şi execuţie       
 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritatea 
contractantă                      

Cumpărare                 
 
Leasing                               
 
Închiriere                    
 
Cumpărare în rate      
 

Categoria serviciului     
2A           
2B           
 
 

Principala locaţie a lucrării Locul principal de livrare:  
Produsele vor fi livrate în 
următoarele localităţi: 

 Lolalitatea Judeţul 
BUCUREŞTI  
BLAJ ALBA 
ALBA IULIA ALBA 
ARAD ARAD 
PITEŞTI ARGEŞ 
MIOVENI ARGEŞ 
BACĂU BACĂU 
ORADEA BIHOR 
NĂSĂD BISTRIŢA NĂSĂUD 
BISTRIŢA BISTRIŢA NĂSĂUD 
BOTOŞANI BOTOŞANI 
BRĂIA BRĂILA 

Principalul loc de 
prestare 
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RÂŞNO BRAŞOV 
BRAŞOV BRAŞOV 
BUZĂU BUZĂU 
CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI 
FUNDULEA CĂLĂRAŞI 
REŞIŢA CARAŞ SEVERIN 
CLUJ-NAPOCA CLUJ 
ORADEA CLUJ 
CONSTANŢA CONSTANŢA 
SFÂNTU 
GHEORGHE 

COVASNA 

TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA 
PUCIOASA DÂMBOVIŢA 
CRAIOVA DOLJ 
GALAŢI GALAŢI 
GIURGIU GIURGIU 
TÂRGU-JIU GORJ 
MIERCUREA 
CIUC 

HARGHITA 

PETROŞANI HUNEDOARA 
URZICENI IALOMIŢA 
SLOBOZIA IALOMIŢA 
IAŞI IAŞI 
BAIA MARE MARAMUREŞ 
DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MEHEDINŢI 

GURGHIU MUREŞ 
TÂRGU-
MUREŞ 

MUREŞ 

PIATRA 
NEAMŢ 

NEAMŢ 

BALŞ OLT 
SLATINA OLT 
PLOIEŞT PRAHOVA 
SATU MARE SATU MARE 
SIBIU SIBIU 
SUCEAVA SUCEAVA 
ALEXANDRIA TELEORMAN 
TIMIŞOARA TIMIŞ 
TULCEA TULCEA 
RÂMNICU 
VÂLCEA 

VÂLCEA 

BÂRLAD VASLUI 
FOCŞANI VRANCEA 

Locaţiile exacte vor fi precizate în 
comenzile transmise în baza 
contractului de furnizare încheiat. 

Cod CPV                 Cod CPV 
30197220-4 Agrafe birou 
30192000-1 Alonje 
44424200-0 Bandă adezivă 
30197210-1 Biblioraft 
30197400-0 Buretieră 
22810000-1 Registru cu spiră    
30197320-5 Capsator 
30197110-0 Capse 
30197200-8 Clips-uri 
30234300-1 Compact Disc 

Cod CPV:  
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30192126-0 Creion mecanic 
30199000-0 Cutii arhivare 
30197310-2 Cutter 
30197321-2 Decapsator 
22852000-7 Dosar din plastic cu ina 
i perforaii 
25213500-2 File protective 
39241200-5 Foarfecă 
30197630-1 Hârtie Xerox 
30192125-3 Marker pentru CD 
30192125-3 Marker permanent 
30192132-5 Mine de rezervă pentru 
creion mecanic 
22816300-6 Notes adeziv 
30197330-8 Perforator 
30192121-5 Pix 
30199230-1 Plic alb 
30199230-1 Plic maro 
30199230-1 Plic pentru CD 
30199600-6 Separatoare din carton 
30193200-0 Set 3 tavie suport 
documente 
30192920-6 Set pastă corectoare  i 
solvent 
30197221-1 Suport pentru 
instrumente de scris şi accesorii 
30192123-9 Text marker 

II. 1. 4) Procedura se finalizează prin : 
 Contract de achiziie:   

 
Încheierea unui acord cadru:    

II. 1.5) Durata contractului de achiziţie:  6 luni 
II. 1.6) Divizare pe loturi  
           DA                        NU                          
Dacă da: 
Un singur lot                          Unul sau mai multe                              Toate loturile     
 

 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate  
             DA                        NU  
II.1.8) Procedura de efectuare a achiziţiei: procedură competitivă 

II. 1.9) Valoarea estimată a contactului este de: 225.000 lei, fără TVA, respectiv 
52.818,14 euro, fără TVA 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 
II.2.1) Total cantităţi produse: Informaţiile privind cantităţile produselor se regăsesc în 
Specificaţiile tehnice din Capitolul VI a prezentei documentaţii. 
II.2.2. Opţiuni  
             DA                         NU  

 
II.3.) Legislaţia aplicabilă 
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- Anexa 1 a Instrucţiunii 26/2010 emisă de AMPOSDRU - Procedura pentru 
atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din 
FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii 
acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc 
cumulativ condiţiile prevăzute la art 9 lit c1 din aceeaşi ordonanţă 

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii cu  modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

- H.G. nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 
30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

– H.G. nr. 1037/12.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

- Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de 
participare la licitaţii cu ofertă independentă; 

- Ordinul ANRMAP nr. 313 din 29/06/2011 cu privire la interpretarea anumitor 
dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii; 

- Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale 
Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, 
aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii; 

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 
27/2006. 

- www.anrmap.ro  
 

Capitolul III. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru 
stabilirea ofertei câştigătoare 

Preţul cel mai scăzut                                                                           

Ofertele calificate conform documentaţiei pentru ofertanţi vor fi clasate în ordinea 
crescătoare a preţurilor. Va fi declarată caştigătoare oferta cu preţul cel mai scăzut. 
Clasamentul ofertelor primite  i evaluate se va stabili prin comparaia preului total, fără 
TVA, ofertat pentru intreaga cantitate de produse solicitate. 

http://www.anrmap.ro/�
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În cazul în care vor fi două sau mai multe oferte cu preţul cel mai scăzut, atunci se va solicita 
ofertanţilor în cauză să depună o nouă ofertă de preţ, în plicuri închise şi sigilate.  

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                       
 
 
Capitolul IV. Documentele de calificare obligatorii pe care trebuie să le prezinte  
ofertantul sunt: 
IV.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la 
înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei 
IV.1.a.) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
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Niveluri specifice minime 
necesare  

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea 
respectării cerinţelor menţionate: 

Cerinţa nr. 1 
Declaraţie privind 
eligibilitatea privind 
neîncadrarea în 
prevederile art. 180 din 
OUG nr. 34/2006 
Solicitat            Nesolicitat  □  
 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie:  
Operatorul economic ofertant trebuie să completeze: 
Formularul 1 - în original.  
Încadrarea în situaţia prevăzută  la art. 180  din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea 
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de achiziţie. 
În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare 
asociat este obligat să prezinte acest formular. 

Cerinţa nr. 2 
Declaraţie privind 
neîncadrarea în situaţiile 
prevăzute la art. 181 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
Solicitat            Nesolicitat  □ 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie: 
Operatorul economic ofertant trebuie să completeze: 
Formularul 2 – în original. În situaţia în care din 
documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una 
din situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006, 
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie. 
În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare 
asociat este obligat să prezinte acest formular. 

Cerinţa nr. 3 
Dovada plăţilor către 
bugetul consolidat de stat, 
precum şi taxele şi 
impozitele locale. 
Solicitat            Nesolicitat  □ 

1. Certificat de atestare fiscală (bugetul consolidat 
general) din care să reiasă că ofertantul nu are datorii 
scadente în luna anterioară celei la care se depun 
ofertele 

2. Certificat de taxe şi impozite locale (bugetele locale) 
din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente 
în luna anterioară celei la care se depun ofertele 

Documentele se vor prezenta în original, copie 
legalizată sau copie conformă cu originalul. 
În cazul persoanelor juridice străine: 
Documente edificatoare care să dovedească plata 
obligaţiilor la bugetul statului de care aparţine în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
candidatul/ofertantul este rezident. Documentele se vor 
prezenta în original sau copie legalizată însoţite de 
traducerea autorizată în limba Română. 

Cerinţa nr. 4 
Declaraţie privind calitatea 
de participant la 
procedură  
Solicitat            Nesolicitat  □ 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie: 
Operatorul economic ofertant trebuie să completeze: 
Formularul 3 - în original.  
În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare 
asociat este obligat să prezinte acest formular. 
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Cerinţa nr. 5 
Certificatul de participare 
la procedura cu ofertă 
independentă 
Solicitat            Nesolicitat  □ 
 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie: 
Formularul 4 – completat în conformitate cu Ordinul 
ANRMAP nr. 314/2010 în original. 
În cazul unei asocieri de operatori economici, liderul 
asocierii este obligat să prezinte acest formular în numele 
asocierii. 

Cerinţa nr. 6 
Declaraţie privind 
neîncadrarea în 
prevederile art. 69¹ din 
OUG nr. 34/2006 
Solicitat          Nesolicitat  □ 
 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie: 
Formularul 5  - în original  
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că 
ofertantul se află în una din situaţiile prevăzute de art. 691 
din O.U.G. nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie. Acest 
document se va prezenta inclusiv de eventualii 
subcontractanţi sau terţi susţinători 
Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului în 
ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea 
procedurii de atribuire sunt:  
Nume/Prenume Funcie 
Irina SOCOL Preşedinte şi Director 

General 
Alexandru Mihail 
RĂDĂŞANU 

Vicepreşedinte Cercetare şi 
Dezvoltare 

Doina Mihaela BINIG Vicepreşedinte Strategie 
Daniela BICHIR Vicepreşedinte Calitate şi 

Resurse Umane 
Florian-Gabiel ILIA Vicepreşedinte 
Bogdan CIUNGRADI Vicepreşedinte Financiar 
Aurora-Ecaterina 
CRUSTI 

Vicepreşedinte Adjunct 
Divizia Comercială 

Adelina PREDESCU Consilier juridic 
Alexandra TĂNASE Consilier CEO 
Adeline SIMOTA Expert raportare 
Camelia MOCANU Responsabil financiar 
Emil DRAGOMIRESCU SFPM  
Ionica CĂRBUNARU Project coordinator 
Diana CODI Asisitent proiect 
Razvan CODREANU Consilier juridic 

 

Cerinţa nr. 7 
Declaraţie privind 
neîncadrarea în prevederile 
art. 14 din OUG nr. 66/2011 
Solicitat            Nesolicitat  
□ 
 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie: 
Formularul nr. 15 - în original  
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul 
se află în una din situaţiile prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr. 
66/2011, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie. Acest document se va prezenta 
inclusiv de eventualii subcontratani sau teri susinători 
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Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului în ceea 
ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de 
atribuire, precum si membrii comisiei de evaluare sunt:  
 
Nume/Prenume Funcie 
Irina SOCOL Preşedinte şi Director 

General 
Alexandru Mihail 
RĂDĂŞANU 

Vicepreşedinte Cercetare şi 
Dezvoltare 

Doina Mihaela BINIG Vicepreşedinte Strategie 
Daniela ICHIR Vicepreşedinte Calitate şi 

Resurse Umane 
Florian-Gabriel ILIA Vicepreşedinte 
Bogdan CIUNGRADI Vicepreşedinte Financiar 
Aurora-Ecaterina 
CRUSTI 

Vicepreşedinte Adjunct 
Divizia Comercială 

Adelina PREDESCU Consilier juridic 
Alexandra TĂNASE Consiler CEO 
Adeline SIMOTA Expert raportare 
Camelia MOCANU Responsabil financiar 
Emil DRAGOMIRESCU SFPM  
Ionica CĂRBUNARU Project coordinator 
Diana CODI Asistent proiect 
Razvan CODREANU Consilier juridic 

 

IV.1.b.) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
Niveluri specifice minime 
necesare (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea 
respectării cerinţelor menţionate: 

Cerinţa nr. 1 
Certificat constatator  
Solicitat      Nesolicitat  □ 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie: 
Operatorul economic ofertant trebuie să prezinte: 
Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei – 
Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele 
complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, 
activităţile principale şi faptul că acesta nu este în stare de 
insolvenţă, lichidare, faliment sau reorganizare judiciară, 
obiectul de activitate al firmei care să aibă corespondenta 
cod CAEN cu obiectul achiziiei, valabil la data depunerii 
ofertelor.  
Documentul se va prezenta: în original sau în copie 
legalizată.  
În cazul persoanelor juridice/fizice străine: 
Operatorul economic va prezenta documente 
edificatoare prin care să dovedească o formă de 
înregistrare ca persoană fizică sau juridică, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
candidatul/ofertantul este rezident. Documentele se vor 
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prezenta: în original sau în copie legalizată. 
Documentele vor fi prezentate în limba în care au fost 
emise, însoţite de traducerea legalizată în limba 
română. 
În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare 
asociat este obligat să prezinte aceste documente. 

IV.2) Capacitatea economică şi financiară 
Niveluri  specifice minime 
necesare (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea 
respectării cerinţelor menţionate: 

Cerinţa nr. 1 
Media cifrei de afaceri 
globale pe ultimii 3 ani ( 
2009, 2010 şi 2011) să fie 
de minim 450.000 lei. 
 
Solicitat      Nesolicitat  □ 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţe minime obligatorii:  
Operatorul economic ofertant trebuie să completeze: 
Formularul 6 – Fişa de informaţii generale în original   
Valorile vor fi exprimate în EURO şi în Lei, la cursul mediu 
anual Lei/Euro afişat de Banca Naţională a României 
(BNR) pentru anul respectiv: 2009 – 4,2373; 2010 – 
4,2099; 2011 – 4,2379. Ofertanţii care trebuie să 
efectueze conversia altor monede decât Euro în Lei, vor 
utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către 
Banca Naţională a României pentru anii 2009, 2010 şi 
2011. 
Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor 
monede decât Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb 
medii anuale stabilite de către Banca Naţională a ţării în 
care sunt înregistraţi, specificând ratele de schimb 
utilizate. 
Prezentarea Bilanţurilor contabile pentru anii  2009, 2010 
i 2011, vizate şi înregistrate la autorităţile competente 
şi/sau alte documente emise de autorităţile legale 
competente, în copie cu menţiunea „conform cu originalul” 
În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare 
asociat este obligat să prezinte acest formular, iar cerinţa 
minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ. 

În cazul unei asocieri de operatori economici care depun oferta comună, situaţia 
economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului. Resursele subcontractanţilor nu vor fi luate în considerare. 
IV.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Niveluri specifice minime 
necesare (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea 
respectării cerinţelor menţionate: 

Cerinţa nr. 1 
Lista principalelor livrări 
de produse în ultimii 3 
ani 
Solicitat      Nesolicitat  □ 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie:  
Operatorul economic ofertant trebuie să completeze: 
Formularul 7 – Declaraţie privind lista principalelor 
furnizări de produse din ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) 
conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, 
indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi 
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contractante sau clienţi privaţi – în original. În cazul unei 
asocieri de operatori economici, fiecare asociat este 
obligat să prezinte acest formular. 

Cerinţa nr. 2 
Experienţa similară 
 
Prezentarea a maxim 2 
contracte realizate in 
ultimii 3 ani prin care 
ofertantul trebuie să 
demonstreze că a 
furnizat produse de 
genul celor care fac 
obiectul prezentului 
contract astfel cum sunt 
enunţate în specificaţiile 
tehnice 
Solicitat          Nesolicitat  □ 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie:  
Formularul 8 – Fişa de experienţă similară, pentru cel 
puţin 2 dintre contractele menţionate în Formularul 7, care 
vor conţine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul 
contractului, tipul produselor livrate. Documentul se va 
prezenta în original  ştampilat şi semnat.  
Documente suport: prezentarea a cel putin unui 
document/informaţii relevante din contracte/proces verbal 
de recepţie sau orice alte documente echivalente 
contrasemnate de către Achizitor/clientul privat, din care 
să rezulte informaţii cu privire la beneficiarul contractului, 
perioada în care s-a derulat contractul, tipul produselor 
livrate.  Documentele se vor prezenta în copie  „conform 
cu originalul”. 
În cazul unei asocieri de operatori economici, cerinţa 
minimă privind proiectele de experienţă similară se va 
considera îndeplinită în mod cumulativ. 
Documentele prezentate în altă limbă decât limba română 
vor fi prezentate în copie "conform cu originalul" şi vor fi, 
însoţite de o traducere autorizată în limba română. 

Cerinţa nr. 3 
Informaţii privind 
asociaţii şi/sau 
subcontractanţii  
Solicitat            Nesolicitat  □ 
 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie:  
Formularul 9 – Declaraţie privind lista asociaţilor şi/sau a 
subcontractanţilor. Documentul se va prezenta în original 
semnat şi ştampilat.  
În listă vor fi incluşi toţi subcontractanţii care urmează să 
îndeplinească o parte din  contractul de achiziţie. 

Cerina nr. 4 
Mostre pentru produse 
Ofertele vor fi însoite 
de mostre de produs 
Solicitat            Nesolicitat  □ 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie:  
Operatorul economic are obligaia de a prezenta până la 
data depunerii  ofertei mostre pentru fiecare produs 
ofertat în vederea demonstrării capacită ii tehnice a 
ofertantului de a executa (livra) produsele  în conformitate 
cu cerin ele din specificațiile tehnice prevăzute la 
Capitolul VI din prezenta Documentație 

IV.4.) Oferta comună 
Operatorii economici au 
dreptul de a se asocia cu 
scopul de a depune oferta 
comună. 
În cazul desemnării 
ofertei comune 
câştigătoare, achizitorul 

Cerinţa minimă obligatorie: 
Operatorul economic ofertant trebuie să prezinte: 
• Acordurile de asociere sau scrisorile preliminare de 

asociere, Scrisorile de împuternicire din partea tuturor 
asociaţilor individuali din cadrul asociaţiei, prin care 
aceştia nominalizează liderul asocierii. 
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Ofertantul (operatorul economic sau grupul de operatori economici) poate beneficia de 
susţinerea unei terţe persoane, pentru dovedirea capacităţii financiare şi capacităţii 
tehnice şi profesionale, indiferent de natura relaţiilor dintre aceştia. Terţul susţinător nu 
trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, 
conform articolelor 180 şi 181 din O.U.G. nr. 34/2006. În acest sens, se vor completa: 
a. Formularul nr. 1 din secţiunea „Formulare” din cadrul documentaţiei pentru 
ofertanţi; 
b. Formularul nr. 2 din secţiunea „Formulare” din cadrul documentaţiei pentru 
ofertanţi. 
Documentele se vor prezenta în original, semnate şi ştampilate. 
 
 
 
Capitolul V. PREZENTAREA OFERTEI  
 

are dreptul de a solicita 
legalizarea asocierii. 
Solicitat            Nesolicitat  □ 

IV.5.) Standarde de asigurare a calităţii 
Nivel(uri) specific(e) 
minim(e) necesar(e) 
(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea 
respectării cerinţelor menţionate: 

Cerinţa nr. 1 
Informaţii privind sistemul 
de management al 
ofertantului - ISO 9001 
sau echivalent 
Solicitat             Nesolicitat □ 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţe minime obligatorii:  
Operatorul economic ofertant trebuie să prezinte 
Certificarea Sistemului de Management al Calităţii, în 
copie conformă cu originalul. În cazul unei oferte 
comune, cerinţele de calificare cu privire la sistemul de 
management al calităţii se demonstrează individual de 
fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe 
care o realizează, conform Anexei nr. 2 la Ordinul 
ANRMAP nr. 509/2011. 

IV.6) Contracte rezervate (după caz)                                                     da □ nu  
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                         □ 
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe  
de ocuparea forţei de muncă protejate                                                                       □                                                                                                      
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V.1)  Limba de redactare ofertei  
 

Oferta va fi prezentată în limba română. 
De asemenea, orice corespondenţă şi documente 
legate de procedura de atribuire transmise între 
ofertant şi Achizitor trebuie să fie în limba română. 
Documentele emise în altă limbă vor fi însoţite de 
traducerea autorizată în limba română.  

V.2) Moneda în care este exprimat 
preţul contractului 

lei 

V.3)  Perioada de valabilitate a ofertei  
 

60 de zile de la data limită de primire a ofertelor. 
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică 
decât cea stabilită de Achizitor va fi respinsă de 
comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare. În 
situaţii excepţionale, înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate a ofertei, comisia de evaluare poate 
solicita acordul ofertanţilor pentru extinderea 
perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea şi 
răspunsurile vor fi făcute în scris. Ofertantul poate 
refuza această cerere, acest lucru presupunând 
însă excluderea ofertantului de la procedură. Un 
ofertant care acceptă cererea de extindere a 
valabilităţii ofertei nu-şi poate modifica oferta. 
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V.4) Garanţia de participare 
 
       Solicitat         Nesolicitat              

Cuantumul garanţiei de participare este de 
4.500 lei, valabilă 60 de zile de la data limită 
de primire a ofertelor. 
   Garanţia de participare se exprimă în lei şi 
poate fi constituită conform prevederilor art. 
86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 prin: 
a) virament bancar în Contul IBAN 
RO22BRDE410SV03400194100 – RON, 
deschis la BRD Militari în favoarea 
Achizitorului – în original vizat de către bancă 
sau 
b)  printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară ori de o 
societate de asigurări care  trebuie constituit 
irevocabil în favoarea Achizitorului şi trebuie 
prezentat în original, în conformitate cu  
Formularul 10. 
În cazul în care instrumentul de garantare nu 
este redactat în limba română, acesta trebuie 
însoţit de o copie tradusă în limba româna de 
un traducator autorizat. Dovada constituirii 
garanţiei de participare trebuie prezentată 
pâna cel mai târziu la data şi ora stabilită 
pentru deschiderea ofertelor.  Neprezentarea 
garanţiei de participare sub forma, în 
cuantumul şi având perioada de valabilitate 
solicitate, va duce automat la respingerea 
ofertei, în conformitate cu prevederile art. 33, 
alin. 3, lit. b) din HG nr. 925/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Notă: 
În cazul unei asocieri, Scrisoarea de garanţie 
bancară va fi emisă de către Liderul Asocierii în 
numele acesteia. 
Achizitorul poate solicita extinderea perioadei de 
valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul îşi 
extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada 
de valabilitate a garanţiei pentru participare, va fi 
prelungită în mod corespunzător. 
În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% 
a garanţiei de participare prin prezentarea 
declaratiei prevăzută în Anexa nr. 1 din  Legea sus 
menţionată. 
Achizitorul va elibera/restitui garanţia de participare 
conform prevederilor art. 87 şi 88 din H.G. nr. 
925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
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V.5) Garanţia de bună execuţie 
 
       Solicitat         Nesolicitat              

Cuantumul garanţiei de bună execuţie a 
contractului va fi de 5% din valoarea fără TVA 
a contractului. 
Garanţia de bună execuţie se va constitui în 
conformitate cu prevederile Art. 90 din 
Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 
cu modificările şi completările ulterioare. În 
cazul în care se va constitui printr-un 
instrumentul de garantare se va utiliza  
Formularul 14 – Scrisoare de garanţie 
bancară de bună execuţie. 
Perioada de valabilitate a garanţiei de bună 
execuţie a contractului este cel puţin egală cu 
durata contractului. 
Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie 
se poate constitui şi prin reţineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi parţiale. În 
acest caz contractantul are obligaţia de a 
deschide un cont la dispoziţia Achizitorului, la 
o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială 
care se depune de către contractant în contul 
astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 
0,5% din preţul contractului. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului, Achizitorul urmează să 
alimenteze acest cont prin reţineri succesive 
din sumele datorate şi cuvenite contractantului 
până la concurenţa sumei stabilite drept 
garanţie de bună execuţie în documentaţia 
pentru ofertanti. Achizitorul va dispune ca 
banca să înştiinţeze contractantul despre 
vărsământul efectuat, precum şi despre 
destinaţia lui. Contul astfel deschis este 
purtător de dobândă în favoarea 
contractantului. 
Achizitorul are obligaţia de a restitui garanţia 
de bună execuţie in conformitate cu 
prevederile art. 92 alin. (1) din H.G. nr. 
925/2006 în termen de 14 zile de la data 
întocmirii procesului verbal de recepţie a 
produselor care fac obiectul contractului şi de 
la plata facturii finale, în condiţiile stipulate în 
contractul de servicii  dacă nu a ridicat până la 
acea dată pretenţii asupra acesteia. 
Notă: În conformitate cu Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-
urilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a 
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garanţiei de bună execuţie prin prezentarea 
documentelor justificative corespunzătoare. 
Pentru demonstrarea încadrării în categoria 
IMM ofertantul va prezenta în mod obligatoriu 
declaraţia pe propria răspundere a 
reprezentantului/reprezentanţilor legal/legali 
al/ai întreprinderii interesate conform modelului 
prevăzut în Anexa nr. 1 din  Legea 
346/14.07.2004 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
În cazul în care Achizitorul nu poate încheia 
contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost 
stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului 
că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de 
forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a 
executa contractul, atunci aceasta are dreptul 
să declare câştigătoare oferta clasată pe locul 
doi, în condiţiile în care aceasta exista şi este 
admisibilă. În caz contrar, se anulează 
aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului de achiziţie 

V.6)  Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică 
astfel încât să se asigure posibilitatea verificării 
corespondenţei propunerii sale tehnice cu 
specificaţiile tehnice prevăzute în Capitolul VI 
”Specificaţii tehnice”.  
Propunerea tehnică va conţine şi modalitatea 
de livrare a produselor. 
Ofertanţii care participă la procedura de 
atribuire înţeleg să ofere numai produse care 
să îndeplinească condiţiile precizate în 
Capitolul VI ”Specificaţii tehnice”.  
Se va face dovada conformităţii produselor 
care urmează să fie furnizate cu cerinţele 
menţionate în Capitolul VI ”Specificaţii 
tehnice”. În acest scop, propunerea tehnică va 
conţine un comentariu, articol cu articol, a 
specificaţiilor tehnice, prin care să se 
demonstreze corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile respective. 

V.7) Modul de prezentare a propunerii 
financiare Propunerea financiară se întocmeşte  prin 

completarea: 
Formularului 11 – Formularul de ofertă  
Formularului 12 - Centralizatorul de preţuri.  
Formularele vor fi depuse în original semnate 
şi ştampilate.  
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Preţul ofertat pentru fiecare produs se va 
exprima în LEI, fără TVA. Preţurile menţionate, 
includ şi contravaloarea transportului la 
localităţile indicate la punctul II.1.3) precum şi 
cheltuielile de ambalare şi orice alte cheltuieli 
aferente expedierii produselor. Se va preciza 
atât preţul unitar pentru fiecare produs ofertat 
cât şi preţul total. Preţul din oferta financiară va 
fi ferm şi nu se va actualiza. Preţul total nu va 
putea depăşi valoarea estimată menţionată la 
punctul II.1.9). 
Nu este acceptată oferta alternativă. 

V.8) Modul de prezentare a ofertei 
 Oferta se depune la registratura  S.C. SIVECO 

Romania S.A. - Şos. Bucureşti–Ploieşti nr. 73 
– 81, Complex Victoria Park, corp clădire C4, 
sector 1, Bucureşti, tel: 021/302 33 00; fax: 
021/302 33 91. 

• Operatorul economic trebuie să ia toate 
măsurile astfel încât oferta să fie primită şi 
înregistrată de către achizitor până la data şi 
ora limită de depunere a ofertelor menţionată 
în invitaţia de participare; 
• Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, 
inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
operatorului economic ofertant; 
• Oferta cuprinde documentaţia pentru 
calificare, propunerea financiară şi propunerea 
tehnică; 
• Oferta care este primită de către Achizitor 
după expirarea datei limită pentru depunere, 
se returnează nedeschisă, comisia de 
evaluare neavând obligaţia de a o analiza; 
• Oferta are caracter ferm şi obligatoriu pe 
toată perioada de valabilitate, şi trebuie să fie 
semnată, pe propria răspundere, de către 
ofertant sau de către  persoana împuternicită 
legal de către acesta. 
• Ofertele trebuie depuse până la termenul 
limită de primire a ofertelor specificat în Anunţ 
şi în prezenta documentaţie: 

• Prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire (serviciu poştal) 
către adresa:  S.C. SIVECO Romania 
S.A. - Şos. Bucureşti–Ploieşti nr. 73 – 
81, Complex Victoria Park, corp clădire 
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C4, sector 1, Bucureşti. 
sau 

• Livrate personal la sediul Achizitorului 
pe baza unei Scrisori de înaintare 
completată conform Formularului 13 – 
Scrisoare de înaintare semnată şi 
datată. 

Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele 
menţionate anterior sau la o altă adresă decât 
cea stabilită în anunţ nu vor fi luate în 
considerare. 
Oferta va fi însoţită de următoarele 
documente:  

• Formularul 13 –  Scrisoarea de 
înaintare (în cazul în care oferta este 
depusă personal de către ofertant); 

- După caz, Împuternicire – pentru 
depunerea şi participarea la şedinţa de 
deschidere – în original;  

- O copie a B.I. sau C.I. al delegatului. 
• Dovada constituirii garanţiei de 

participare în original. 
Întreaga ofertă va fi numerotată şi ştampilată 
pe fiecare pagină. 
În eventualitatea unei neconcordanţe între 
original şi copii, va prevala originalul. 
În cazul documentelor emise de 
instituţii/organisme oficiale abilitate în acest 
sens, documentele respective trebuie să fie 
semnate şi parafate conform prevederilor 
legale. 
Oferta va conţine în mod obligatoriu un OPIS 
al documentelor care se depun. 
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau 
scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă 
sunt vizate de către persoana/persoanele 
autorizată/autorizate să semneze oferta. 
Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau 
financiare are ca efect descalificarea 
ofertantului. 
Ofertantul trebuie să prezinte oferta în 
ORIGINAL şi o COPIE lizibilă. Fiecare 
exemplar al ofertei va trebui să conţină trei 
dosare separate, marcate corespunzător cu: 
 Dosarul 1. Documente de calificare  
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 Dosarul 2. Propunerea tehnică  
 Dosarul 3. Propunerea financiară 
Plicurile/pachetele (plicul 1 - Original şi plicul 2 
- Copie) se vor introduce într-un colet exterior, 
închis corespunzător şi netransparent. 
Pe coletul exterior se vor scrie următoarele 
informaţii:  
 Denumirea Achizitorului: aşa cum se 

menţionează la Capitolul „I.1. Achizitor”; 
 Adresa unde trebuie depuse ofertele: 

conform indicaţilor de la Capitolul „I.1. 
Achizitor”;  

 Denumirea procedurii de achiziie i 
numele proiectului pentru care se depune 
oferta şi 

 Denumirea şi adresa Ofertantului. 
Cuvintele “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE 
DE DATA: 18.06.2012, ora 14,00”  

Achizitorul nu îşi asumă nicio responsabilitate 
în cazul în care documentele de participare la 
procedură nu sunt intacte, sigilate sau plicul 
exterior nu este marcat conform prevederilor 
de mai sus. 
Operatorii economici au obligaia de a 
prezenta până la data i ora depunerii 
ofertei mostre pentru toate produsele 
ofertate.  
Mostrele vor fi depuse la sediul achizitorului: 
S.C. SIVECO Romania S.A. - Şos. Bucureşti–
Ploieşti nr. 73 – 81, Complex Victoria Park, 
corp clădire C4, sector 1, Bucureşti, tel: 
021/302 33 00; fax: 021/302 33 91. 
La şedinţa de deschidere operatorii economici 
trebuie să facă dovada depunerii mostrelor 
prin prezentarea unui document constatator 
(aviz de expediţie; proces  verbal de predare-
primire, etc.). 
 
Nota: În cazul neprezentării de mostre la 
oferta depusa, până la data i ora limită de 
depunere a ofertelor, oferta va fi declarată 
inacceptabilă. 
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PENTRU TOATE PRODUSELE SE VOR 
PREZENTA ÎN MOD OBLIGATORIU 
MOSTRE 

V.9) Data limită de depunere a ofertelor 18.06.2012, ora 13,00 
V.10) Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei 

a) Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica 
sau de a-şi retrage oferta numai înainte de 
data limită stabilită pentru depunerea 
ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în 
acest sens. 

b) În cazul în care ofertantul doreşte să 
opereze modificări în oferta deja depusă, 
acesta are obligaţia de a asigura primirea şi 
înregistrarea modificărilor respective de 
către achizitor până la data limită stabilită 
pentru depunerea ofertelor. Astfel, pe plicul 
exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi 
inscripţia "MODIFICĂRI". 

Se consideră oferta întârziată oferta depusă la 
alta adresă decât cea indicată în anunţ şi în 
documentaţia pentru ofertanţi ori este primită 
de achizitor după expirarea datei limită de 
depunere. Ofertele intarziate vor fi returnate 
Ofertantului, nedeschise. 
Orice ofertant interesat are dreptul de a solicita 
în scris clarificări privind documentaţia pentru 
ofertanţi.  
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V.11) Deschiderea ofertelor  
 

Deschiderea ofertelor se va face în data de 
18.06.2012 ora 14,00 de către comisia de 
evaluare la sediul Achizitorului - Şos. 
Bucureşti–Ploieşti 73 – 81, Complex Victoria 
Park, corp clădire C4, sector 1, Bucureşti. 
Orice ofertant are dreptul să participe la 
şedinţa de deschidere. 
La şedinţa de deschidere comisia de evaluare 
va analiza numai existenţa  documentelor de 
calificare şi a ofertei tehnice şi va face publică 
oferta financiară. Restul documentelor vor fi 
analizate de comisia de evaluare în şedinţe 
ulterioare. 
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai 
mică decât cea stabilită de Achizitor va fi 
respinsă de comisia de evaluare ca fiind 
necorespunzătoare. În situaţii excepţionale, 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate a 
ofertei, Achizitorul are obligaţia de a solicita 
acordul ofertanţilor pentru extinderea perioadei 
de valabilitate a ofertei. Cererea şi 
răspunsurile vor fi făcute în scris. Ofertantul 
are obligaţia de a comunica Achizitorului dacă 
este sau nu de acord cu prelungirea valabilităţii 
ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu 
prelungirea se consideră că şi-a retras oferta, 
fără pierderea garanţiei de participare. Un 
ofertant care acceptă cererea de extindere a 
valabilităţii ofertei nu-şi poate modifica oferta. 

V. 12) Modalităţi de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire a 
contractului de achiziţie şi de 
soluţionare a contestaţiei 

Contestaţiile împotriva deciziei achizitorului de 
atribuire a contractului de achiziţie se  pot 
depune în termen de  3 zile de la primirea  
comunicărilor privind rezultatul procedurii, la 
adresa S.C. SIVECO Romania S.A. - Şoseaua 
Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria 
Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 
013685, Bucureşti, sau la fax nr. +40 21 302 
33 91.   
În vederea soluţionării contestaţiilor formulate 
în cadrul procedurii, Achizitorul va înfiinţa o 
comisie competentă, formată dintr-un număr 
impar de persoane. Deciziile comisiei privind 
soluţionarea contestaţiilor vor fi emise în 
termen de  2 zile  lucrătoare de la primirea 
contestaţiei la sediul achizitorului. 
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Capitolul VI. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI 

(SPECIFICAŢII TEHNICE) 
 
 Prin prezenta documentaţie pentru ofertanţi, S.C. SIVECO Romania S.A. invită 
operatorii economici interesaţi să depună o oferta pentru achiziţia de „ articole papetărie 
şi accesorii de birou (kitul cursantului)”, în conformitate cu cerinţele incluse în prezentul 
document. Articolele de papetărie şi accesoriile de birou (kitul cursantului) sunt 
necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor administrative şi de studiu aferente 
sesiunilor de instruire a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru implementarea 
proiectului POSDRU/87/1.3/S/63154 „Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar 
românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management 
educaţional - MANAGEDU”. 

Specificaţiile tehnice conţin indicaţii  privind regulile de bază care trebuie respectate 
astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu 
necesităţile Achizitorului. 

Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63154 „Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar 
românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management 
educaţional - MANAGEDU”, este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa 
Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesionalǎ în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltǎrii societǎţii bazate pe cunoaştere, Domeniul Major de Intervenţie 1.3. 
„Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesionalǎ”.  

Obiectivul general al Proiectului constă în formarea şi dezvoltarea competenţelor 
personalului din învăţământul preuniversitar românesc în scopul utilizării eficiente a 
aplicaţiilor de management educaţional. Utilizarea corectă şi la capacitate maximă a 
aplicaţiilor de management educaţional va conduce la realizarea unor prognoze 
complete şi corecte şi implicit la o mai bună organizare instituţională şi la planificare 
bugetară exactă la nivelul sistemului educaţional preuniversitar. În plus informaţiile 
furnizate de aceste aplicaţii pot fi oferite publicului larg ducând astfel la creşterea 
transparenţei în sistemul de învăţământ românesc.  

Obiectivul general va fi atins printr-o serie de obiective specifice ale proiectului 
care sunt:  

1. Realizarea unei cercetări privind utilizarea aplicaţiilor de management educaţional 
din sistemul de învăţământ preuniversitar în vederea îmbunătăţirii modului în care 
acestea sunt exploatate.  

2. Realizarea unui program de formare acreditat şi dedicat personalului din mediul 
preuniversitar utilizator al aplicaţiilor de management educaţional.  

3. Formarea personalului didactic şi didactic auxiliar pentru utilizarea aplicaţiilor de 
management educaţional existente în sistemul de învăţământ preuniversitar la nivelul 
instituţiilor cu personalitate juridică existente.  

4. Realizarea unor seturi de proceduri şli reguli unice naţionale de exploatare şi 
utilizare a aplicaţiilor de management educaţional.  
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A. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
 Cumpărarea  de către S.C. SIVECO Romania S.A. de  articole papetărie şi 
accesorii de birou (kit-ul cursantului) în vederea desfăşurării sesiunilor de instruire şi 
implementarea proiectului POSDRU/87/1.3/S/661354 „Creşterea calităţii învăţământului 
preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de 
management educaţional - MANAGEDU”. 

B. ACHIZITOR: 
S.C. SIVECO Romania S.A. cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-
81, Sector 1, Victoria Park, Corp Clădire C4, tel: +40 (21) 3023300; fax: +40 (21) 
3023391. 
 

C. CERINTE TEHNICE MINIMALE.  

Nr. 
crt. DENUMIRE Cod C.P.V. SPECIFICATII TEHNICE U/M 

C
an

tit
at

e 

1.  Agrafe de 
birou 30197220-4 

Agrafe de birou Realizate din metal 
nichelat, inoxidabil. Dimensiune 28 
mm, 100 buc/cutie 

cut 420 

2.  Alonje 30192000-1 

Alonje fabricate din material plastic 
foarte rezistent, perforaţii standard la 
60 mm şi 80 mm pentru îndosariere 
în bibliorafturi sau caiete mecanice, 
dimensiuni 40x150mm, ambalare 
150 buc/set. 

set 420 

3.  
Bandă 
adezivă  
50mmx66m 

44424200-0 
Bandă adezivă tip rolă scotch, pentru 
ambalat,  transparentă, dimensiune: 
50 mm x 66 mm Material: PP 

buc 420 

4.  Biblioraft 
plastifiat 30197210-1 

Biblioraft plastifiat A4 cu folie din 
propilenă, mecanism metalic nichelat 
de înaltă fiabilitate, buzunar 
transparent pentru etichete, inel de 
prindere metalic. Lăţime: 8 cm 
Dimensiuni: 290 (L) x 318 (l)mm 

buc 2520 

5.  Buretieră 30197400-0 Buretieră rotundă din material plastic 
cu burete in interior. buc 84 

6.  Capsator 30197320-5 
Capsator metalic, carcasă fabricată 
din plastic lucios, acoperit în zonele 
de contact cu cauciuc moale. 

buc 84 
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Capacitate de capsare 50 coli, capse 
utilizate: 24/6, magazinaj: 100 x 24/6. 

7.  Capse 24/6 30197110-0 Tip capse: 24/6, Ambalare: 1000 
buc/cutie, galvanizate. cutie 420 

8.  Clips-uri 30197200-8 
Clips metalic, pentru prinderea colilor 
de hârtie, dimensiune: 41 mm, 
ambalare: 12 buc/cutie. 

cutie 420 

9.  
Compact 
Disc 
100buc/set 

30234300-1 
 

CD-R, viteză 52X, 80 min, 700 MB. 
Mod de ambalare: 100 buc/set 
 

set 84 

10.  Creion 
mecanic 30192126-0 

Creion mecanic 0.7 mm, corp 
metalic, capăt cu radieră protejată de 
capac cromat, buton de avans al 
minei, clips de prindere, grip 
cauciucat, vârf metalic, cromat. 

buc 252 

11.  Cutii 
arhivare 

30199000-0 
 

Cutii pentru arhivare documente, 
realizate din carton, dimensiuni 330 x 
255 x 100mm 

Buc 2520 

12.  Cutter 30197310-2 

Cutter cu lama retractabila din metal 
inoxidabil, lăime lamă 18 mm, corp 
din plastic divers colorat,  culisează 
pe o ină metalică, ceea ce îi oferă o 
rezistenă sporită; sistem automat 
de blocare a lamei; 
lungimea lamei:15 cm 
 

buc 84 

13.  Decapsator 30197321-2 

Decapsator metalic fabricat din 
metal, cu carcasă din plastic; utilizat 
pentru decapsarea tipului de capse: 
24/6 

buc 84 

14.  

Dosar din 
plastic cu 
şina şi 
perforaţii 

22852000-7 

Dosar din plastic, cu şină şi multiple 
perforaţii, format: A4, realizat din 
PVC, etichetă pe margine, multiple 
perforaţii pentru îndosariere, copertă 
faţă transparentă, 

buc 4200 

15.  File protecţie 25213500-2 

File protecţie din plastic  A4, 
deschidere sus, transparente-cristal, 
realizate din polipropilenă, perforaţii 
standard pentru îndosariere, 100 
buc/set 

set 420 

16.  Foarfecă 
 39241200-5 

Foarfecă 21 cm, lamă din oel, 
mâner din plastic rezistent. 
 

buc 84 

17.  Hârtie xerox 
A4 30197630-1 Format: A4, Gramaj: 80 g/mp, 

Ambalare: 500 coli/top top 1260 

18.  Marker 30192125-3 Marker pentru CD/DVD cu vârf buc 252 
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pentru CD rotund 1,00 mm. Corp din plastic, 
pentru scriere CD. Cerneală neagră 
permanentă cu uscare rapidă, 
rezistentă la apă, fără să  deterioreze 
datele stocate pe CD-DVD. 

19.  Marker 
permanent 30192125-3 

Marker permanent cu vârf rotund de 
grosime 2.5mm. Scrie pe hârtie, 
carton, metal, plastic. Cerneală 
rezistentă la apă. Culoare: negru. 

buc 420 

20.  

Mine de 
rezervă 
pentru 
creion 
mecanic 

30192132-5 Mină creion mecanic 0,7 mm, 
duritate HB, 15 mine/cutie cutie 420 

21.  Notes 
adeziv 22816300-6 

Notes adeziv: dimensiuni 76x76 mm, 
diverse culori, 100 file/buc, culori 
diferite 

buc 420 

22.  Perforator 30197330-8 

Perforator cu baza şi clapă din metal. 
Prevăzut cu distanţier, capacitate de 
perforare 50 coli (80g/mp), diametru 
perforaţie: 2.5 mm, distana î ntre 
perforaţii: 80 mm, adâncimea 
maximă de perforare: 3.0 mm, 
prevăzut cu distanţier şi sistem de 
blocare a clapei. 

buc 84 

23.  Pix 30192121-5 

Grosimea vârfului: 0.7mm 
Culoarea cernelii: albastru 
Alte detalii: retractabil, accesorii 
cromate, grip moale, confortabil 

buc 5140 

24.  Plic alb 30199230-1 
Dimensiuni: 229 x 324mm 
Culoare: alb, Gramaj: 80 g/mp 
Mod de lipire: siliconic 

buc 8400 

25.  Plic maro 30199230-1 
Plic cu burduf, 120 g. Hârtie maro, 
dimensiuni: 250 x 353 x 50 mm. 
Mod de lipire: siliconic 

buc 16800 

26.  Plic pentru 
CD 30199230-1 

Plic pentru CD-uri, din plastic 
transparent cu clapetă  i perforaţii 
standard pentru îndosariere; 100 
buc/set. Dimensiuni: 124 x 140mm; 

set 84 

27.  Registru cu 
spiră 22810000-1 

Registru cu spiră metalică dublă, 
hârtie alba 60 g/mp, format A4, 
coperţi din mucava de grosime 
1,75mm, culoare albastru plastifiat 
color mat, buzunar de plastic pentru 
documente pe interiorul copertei,  
100 file, liniatură dictando. 

buc 4552 
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28.  Separatoare 
din carton 30199600-6 

Separatoare din carton 190g/mp 
pentru biblioraft, dimensiuni: 240 x 
105 mm, ambalare: 100 buc/set, 
perforaţii standard pentru 
îndosariere. 

set 420 

29.  

Set 3 tăvie 
suport  
documente 
 

30193200-0 
Tăvie suprapozabile orizontal din 
plastic rezistent pentru documente 
format A4, diverse culori. 

set 84 

30.  
Set pastă 
corectoare şi 
solvent 

30192920-6 

Setul conine: 
1) Fluid corector cu aplicator cu 
pensulă pe bază de solvent  în 
sticluţe de 20 ml. Sticluţa conţine bilă 
pentru amestec şi omogenizare. 
Lăţime pensulă aproximativ 3 mm, 
uscare rapidă după aplicarea pastei. 
2) Solvent pentru fluid corector pe 
bază de diluant în sticluţe de 20 ml. 

set 168 

31.  

Suport 
pentru 
instrumente 
de scris şi 
accesorii 

30197221-1 

Suport din plastic netransparent cu 4 
compartimente cilindrice, pentru 
instrumente de scris, agrafe, capse, 
şi accesorii de birou. 

buc 84 

32.  Text marker 
4buc/set 30192123-9 

Textmarker lat 4 culori/set. 
Textmarker fluorescent cu corp din 
plastic si cu vârf lat. Capac de 
protecie. Grosimea scrisului este 
de 5 mm. Variante de colorare: 
albastru, portocaliu fluorescent, roz 
metalic, verde fluorescent 

set 84 

 
 

D. CONDIŢII GENERALE: 
1. Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru ofertanţi şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare 
ofertant propunerea tehnică. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În 
acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile acestor 
specificaţii tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care 
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor 
minimale din specificaţiile tehnice. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare 
celor prevăzute în specificaţiile tehnice atrage descalificarea ofertantului; 

2. Livrarea produselor se va face la locaţiile din judeţele menţionate la punctul II.1.3)  
pe baza comenzilor emise de achizitor după încheierea contractului;   

3. Estimarea pentru transmiterea comenzilor de către achizitor este astfel: 
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- După semnarea contractului aproximativ toate articolele de papetărie şi accesorii de 
birou, vor fi expediate către toate locaţiile menţionate la punctul II.1.3), în cadrul 
comenzilor emise de achizitor; 

- Ulterior achizitorul va emite din aproximativ 2 în 2 luni comenzi pentru a expedia 
registre şi pixuri către locaţiile menţionate la punctul II.1.3.  

4. Produsele vor fi însoţite în mod obligatoriu de următoarele documente: 
- avizul de expediţie în original (când este cazul);  
- certificat de calitate conform STAS în vigoare/declaraţie de conformitate şi de 

garanţie; 
5. Documentele care atestă calitatea produselor vor fi anexate la documentele de 

livrare a mărfii, în caz contrar Achizitorul îşi rezervă dreptul de a nu efectua plata 
produselor neatestate calitativ; 

6. În certificatele de calitate şi de garanţie se vor menţiona obligatoriu termenele de 
valabilitate şi garanţie care nu vor diferi în nici un fel de cele prevăzute de 
standardele în vigoare; 

7. Transportul la locaţiile prevăzute în Documentaţia pentru ofertanţi la punctul II.1.3 şi 
precizate de achizitor în comenzile respective, se realizează în vehicule 
corespunzătoare, costurile urmând a fi suportate de către furnizor; 

8. Produsele livrate  vor avea următoarele caracteristici: 

• vor fi obligatoriu originale sau echivalent; 

• vor fi noi şi de ultima generaţie; 
Caracteristicile tehnice solicitate sunt minime şi obligatorii. Nerespectarea 

acestora atrage după sine descalificarea ofertei. 

Propunerea tehnică va fi însoţită de Declaraţie de conformitate a produselor 
ofertate. 

 
E.  PREŢUL PRODUSELOR 
Preţul produselor ofertate se va consemna în propunerea financiară şi se va exprima 

în LEI, rotunjit la două zecimale (conform normelor în vigoare), valoare fără TVA, 
respectând întocmai formularele anexate ca model. Preţurile unitare ale produselor vor 
cuprinde toate costurile privind achitarea taxelor vamale, transportul (condiţia de livrare 
la locaţiile solicitate de achizitor). Preţurile vor fi ferme şi se vor exprima în LEI fără 
TVA. Contractul se va încheia în LEI.  

La facturare se vor folosi preţurile unitare rotunjite la două zecimale conforme cu 
oferta financiară.  

Nerespectarea acestor condiţii duce la neplata facturii din vina furnizorului. Se vor 
completa formularele prevăzute în documentaţia cadru pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei. 

 



 
 

Pagina 30 din 70 

 
F. PERIOADA DE LIVRARE A PRODUSELOR (modul de livrare) 

 Produsele se vor livra conform datei menţionate în fiecare comandă emisă de 
achizitor în baza contractului. 

 
 
 
G. PERIOADA DE GARANTIE A PRODUSELOR 

 
Ofertantul trebuie să furnizeze produse a căror perioadă de garanţie să fie de minim 

6 luni de la data livrării acestora.  
 
H. ASIGURAREA CALITĂŢII: 

          Ofertanţii/candidaţii români sau străini trebuie să prezinte certificate de 
conformitate ale produselor. 
 

I. RECEPŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ: 
1. Recepţia se va efectua la locaţiile precizate de achizitor, de către persoana 

nominalizată în fiecare comandă şi constă în verificarea cantitativă şi calitativă a 
produselor. Deteriorarea sau nerespectarea parametrilor solicitaţi în specificaţiile  
tehnice conform caracteristicilor descrise aici, va conduce la înlocuirea produsului 
respectiv, de către furnizor, fără alte costuri suplimentare din partea achizitorului în 
termen de maxim 48 de ore de la data recepţiei. Recepţia cantitativă se face prin 
numărarea produselor asemenea care corespund cu specificaţiile de pe ambalaj, 
specificaţiile din avizul de însoţire a mărfii şi specificaţiile din prezenta Documentaţie 
pentru ofertanţi. 

2. Persoana împuternicită să recepţioneze produsele va verifica fiecare sortiment livrat 
din punct de vedere al respectării cerinţelor de calitate specificate de furnizor în 
oferta depusă şi va semna documentele care atestă recepţia. 

3. În cazul în care unele produse nu corespund calitativ, se va întocmi un act de refuz 
ce va fi înmânat reprezentantului furnizorului. În acest caz furnizorul se obligă să 
înlocuiască produsele neconforme şi să livreze produse conforme în termen de 
maxim 48 ore de la constatarea deficienţelor. 

4. În cazul în care furnizorul nu va înlocui produsele neconforme în termenul stabilit, 
achizitorul va putea aplica prevederile contractuale privind rezilierea contractului. 

 
J.  MODALITĂŢI DE PLATĂ: 
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1. Plata se va face prin ordin de plată în baza facturii emise de furnizor, în termen 
de 30 zile lucrătoare după recepţia produselor, pe baza facturii emise de furnizor 
şi a Procesului verbal de recepţie semnat de ambele părţi. 

2. Plata  produselor livrate se va face pe baza următoarelor documente: 
a) Factura fiscală în original; 
b) Procesul verbal recepţie cantitativă şi calitativă;  
c) Certificatul de calitate şi garanţie (unde este cazul) a produsului; 

 
K. AMBALARE, ETICHETARE, MARCARE ŞI INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A 

PRODUSULUI:  
 Marcarea produselor se va face individual pe ambalaj prin etichetare cu 
următoarele inscripţionări: 

a) denumirea sortimentului; 
b) numele şi adresa producătorului; 
c) condiţii de păstrare; 

 
L.  ALTE PRECIZĂRI : 
1. Expedierea se va face de către furnizor pe cheltuiala acestuia, cu suportarea 

cheltuielilor de transport, ambalare şi a oricăror alte cheltuieli aferente expedierii 
produselor.  

2. Furnizorul va respecta obligatoriu toate obligaţiile legale în vigoare la nivel 
naţional şi local referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. În oferta 
depusă ofertantul va specifica obligatoriu că la derularea contractului pe care se 
angajează să-l contracteze va respecta obligatoriu aceste condiţii. 
 

 Funcţie Nume Semnatură  Dată Acceptat  
Da/Nu 

Avizat HOU Florian Ilia    

Avizat LA Adelina Predescu    

Avizat Responsabil 
financiar 

Camelia Mocanu    

Avizat Consilier CEO Alexandra Tănase    

Avizat SFPM Emil Dragomirescu    

Întocmit Expert raportare Adeline Simota    
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 Capitolul VII.  FORMULARE ŞI MODELE 
 
Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie are 
obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod 
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 
 
 

1. Formularul 1 – Declaraţie privind eligibilitatea  

2.  Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de Urgenţă a guvernului nr. 34/2006 

3. Formularul 3 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură  

4. Formularul 4 – Certificat de participare la licitaţie cu oferta independentă 

5. Formularul 5 – Declaraţie privind  neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din OUG 

nr. 34/2006 

6. Formularul 6 – Fişă de informaţii generale 

7. Formularul 7 – Declaraţie privind lista principalelor furnizări din ultimii 3 ani (2009, 2010, 

2011). 

8. Formularul 8 – Fişă de experieţă similară 

9. Formularul 9 – Declaraţie privind lista asociaţilor/subcontractanţilor 

10. Formularul 10 – Scrisoarea de garanţie bancară de participare 

11. Formularul 11 – Formularul de Ofertă 

12. Formularul 12 – Centralizatorul de Preţuri 

13. Formularul 13 – Scrisoare de înaintare 

14. Formularul 14 – Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie 

15. Formularul 15 – Declaraie de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese în 

cadrul  procedurilor de achiziie 
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FORMULARUL 1 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____(denumirea/numele)______ 

 

Declaraţie privind eligibilitatea 
 

1. Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ____(denumirea / numele şi sediul / adresa 
candidatului / ofertantului)____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 
181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. 

2. Subsemnatul(a) 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare 
privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care 
dispunem. 

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

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __(se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei)___. 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 

___[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 2 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____(denumirea/numele)______ 

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

Subsemnatul(a) _______(denumirea, numele operatorului economic)________, în calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de “procedura competitiva” pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţia de articole de papetărie şi accesorii 
de birou (kit-ul cursantului) în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63154 „Creşterea 
calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru 
utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU” (codul 
CPV)__________, la data de _____(zi/luna/an)____, organizată de _______(denumirea 
Achizitorului)______, declar pe propria răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit; 

c) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, iar activitatea mea nu a produs 
grave prejudicii beneficiarilor noştri; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională; 

e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către Achizitor, în legătură cu 
situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) - d). 

Subsemnatul(a) 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 că în cazul în care sunt prezentate 
informaţii false sau nu sunt prezentate informaţiile solicitate în scopul îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi de selecţie, autoritatea contractantă are dreptul de a ne exclude din procedura de 
atribuire conform dispoziţiilor art. 181 lit. e) din O.U.G. nr. 34/2006. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 
____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 3 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____(denumirea/numele)______    

 
Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 

1. Subsemnatul(a) _______(denumirea, numele operatorului economic)________, în calitate 
de ofertant/candidat/concurent la procedura de procedura competitiva pentru atribuirea 
contractului de achiziţie având ca obiect achiziţia de articole de papetărie şi accesorii 
de birou (kit-ul cursantului) în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63154 „Creşterea 
calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru 
utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU” (codul 
CPV)__________, la data de _____(zi/luna/an)____, organizată de _______(denumirea 
Achizitorului)______, particip şi depun ofertă: 

[ ] în nume propriu; 

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................; 

[ ] ca subcontractant al .........................................; 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

2. Subsemnatul(a) 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. 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

3. Subsemnatul(a) declar că voi informa imediat Achizitorul 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 Achizitorul 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(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ______(denumirea şi 
adresa Achizitorului)_____ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 4 
     Operator economic 

    ___    (denumirea/numele)____ 

 

CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă 
1.  Subsemnatul(a)/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 

............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de 
achiziţie publică organizată de ...(denumirea autorităţii)..., în calitate de Achizitor, cu nr. 
.................................. din data de ..............................., certific/certificăm prin prezenta că 
informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. 

2. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele: 

a. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
b. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în 

condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete 
în orice privinţă;  

c. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată 
să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de 
ofertă;  

d. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică 
sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, 
care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea 
oferta, întrunind condiţiile de participare;  

e. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de 
oricare concurent, fără a există consultări, comunicări, înţelegeri sau 
aranjamente cu aceştia;  

f. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi 
în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, 
intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în 
respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul 
respectivei proceduri;  

g. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi 
în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau 
serviciilor oferite;  

h. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, nici unui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de 
contractor.  

3. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 
______[Funcţia]_____ 
_____[Operatorul economic]__ 
____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 5 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____(denumirea/numele)______ 

 

Declaraţie privind 
neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G 34/2006 

 

Subscrisa ...................................................................................................., cu sediul în 
str.................................................înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului...............................sub.nr....................................CUI....................................reprezent
ată prin........................................................................., în calitate de 
............................................................ (ofertant/ candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/tert 
sustinator) la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect achiziţia de 
articole de papetărie şi accesorii de birou (kit-ul cursantului) în cadrul proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/63154 „Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin 
formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU” 
organizată de S.C. SIVECO ROMANIA S.A., în temeiul art. 691 din OUG nr. 34/2006, declar pe 
propria răspundere, sub sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor 
aplicate falsului în declaraţii, următoarele: 

- niciunul din membrii consiliului de administraţie/ organului de conducere sau de 
supervizare şi/ sau niciun acţionar ori asociat al ......................................................nu are 
calitatea de sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deţin 
funcţii de decizie în cadrul Achizitorului; 

- niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau niciun acţionar ori asociat al ....................................................nu se află în 
relaţii comerciale cu ......................................., astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) 
din OUG nr.34/2006,  

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 6 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____(denumirea/numele)______ 

 
INFORMAŢII GENERALE 

 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare: __(numărul, data şi locul de înmatriculare/ 
înregistrare)__ 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___(în conformitate cu prevederile din statutul 
propriu)__) 

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

8. Principala piaţă a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

Anul Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie 
(Lei) 

Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie 
(echivalent Euro) 

2009   

2010   

2011   

Media 
anuală: 

  

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 



 
 

Pagina 39 din 70 

 

FORMULARUL 7 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____(denumirea/numele)______ 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  
FURNIZĂRI DE PRODUSE  ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

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

2. Subsemnatul(a) 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare 
în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

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

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____(se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei)_______. 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 
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Nr.crt 

Denumirea şi 
obiectul 
contractului 

+ 

Numărul şi 
data 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea /numele 
beneficiarului/clientului 

+ 

Adresa 

Calitatea în 
contract*) 

Preţul total 
al 
contractului 
(Lei) 

Preţul total 
al 
contractului 
(valuta**) 

Natura şi 
cantitatea 
(U.M.) 

Perioada de 
livrare/prestare Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 

______________ 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant 
asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de referinţă pentru stabilirea echivalentului în valuta a contractului respectiv.
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FORMULARUL 8  
CANDIDATUL /OFERTANTUL   

____(denumirea/numele)_____ 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ*) 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ___________________________________. 

Numărul şi data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Ţara: ____________________. 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 

|_| contractant asociat 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimată în  exprimată 

moneda în care în echivalent 

s-a încheiat  euro 

a) iniţială (la data semnării contractului):  _________            ___________  

b) finală (la data finalizării contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: ___________________________. 

6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: _______________________________ 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 9 

CANDIDATUL /OFERTANTUL   

____(denumirea/numele)_____ 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT 
CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIAŢI ŞI/SAU SUBCONTRACTANŢI 

 

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

 

2. Subsemnatul(a) 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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

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

 

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____(se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei)_______. 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 

 



 
 

 

Nr. 

crt. 

Denumire/nume 
asociat/subcontractant 

Datele de 
recunoaştere ale 
asociatului/subcontr
actantului 

Specializare Partea/părţile din contract 
ce urmează a fi alocate 

     

     

     

Se va include în acest tabel o listă a activităţilor şi valoarea lor corespunzătoare pentru 
fiecare asociat şi pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, împreună cu 
numele şi adresele subcontractorilor propuşi. În cazul în care nu se intenţionează 
subcontractarea se va menţiona pe linia subcontractorilor „NU SE APLICĂ / NU ESTE 
CAZUL”. 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 

____[semnătură şi ştampilă]___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FORMULARUL 10                 
BANCA 

    _____(denumirea)______ 

                

INSTRUMENT DE GARANTARE (SCRISOARE DE GARANŢIE) 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire 

a contractului de achiziţie  

 

Către: ________(denumirea Achizitorului)____________ 

 

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ______(denumirea 
contractului)_______ noi ______(denumirea băncii)_____, având sediul înregistrat la 
__(adresa băncii)_____, ne obligăm faţă de ______(denumirea Achizitorului)______ 
să plătim suma de ______(valoarea şi moneda în cifre şi în litere)_______ , la prima 
să cerere scrisă şi fără ca această să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu 
condiţia ca în cererea să Achizitorul să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este 
din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 

 

a) ofertantul _____(denumirea/numele)___  şi-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 

b) oferta să fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ____(denumirea/numele)_______ 
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

c) oferta să fiind stabilită câştigătoare, ofertantul 
__________________(denumirea/numele)______ a refuzat să semneze 
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____(data de valabilitate a 
ofertei)_____. 

 

Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____. 

 

                       (semnătură autorizată) 



 
 

 

FORMULARUL 11 
CANDIDATUL/OFERTANTUL   

____(denumirea/numele)_____ 

Formular de Ofertă 
Către:  
Adresa:  

Telefon:  

Fax:   

    Doamnelor/Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(a), reprezentant al ofertantului 
________(denumirea/numele ofertantului)__________, ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să furnizăm ___________(denumirea produselor)______________, 
pentru suma de ______ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 
ofertei)__________, plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe 
valoarea adăugată în valoare de ____(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 
ofertei)_____ . 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să 
furnizăm produsele în graficul de timp stabilit de achizitor. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ___(perioada 
de valabilitate a ofertei)___ zile, respectiv până la data de ___(data limită de 
valabilitate a ofertei)______, şi ea 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 publică această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră 
este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu 
prevederile din documentaţia de atribuire. 

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

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 __[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 



 
 

 

FORMULARUL 12 

CANDIDATUL/OFERTANTUL   

____(denumirea/numele)_____ 

 

Centralizatorul de Preţuri 
 

Nr. 
crt. Denumire articol UM Cant 

Preţ unitar 
(lei) fără 

TVA 

 
Valoare 

totala (lei) 
fără TVA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)X(5) 

1.  Agrafe de birou cut 420   
2.  Alonje set 420   

3.  Bandă adezivă  
50mmx66m buc 420   

4.  Biblioraft plastifiat buc 2520   
5.  Buretieră buc 84   
6.  Capsator buc 84   
7.  Capse 24/6 cutie 420   
8.  Clips-uri cutie 420   
9.  Compact Disc 100buc/set set 84   
10.  Creion mecanic buc 252   
11.  Cutii arhivare buc 2520   
12.  Cutter buc 84   
13.  Decapsator buc 84   

14.  Dosar din plastic cu şina şi 
perforaţii buc 4200   

15.  File protecţie set 420   

16.  Foarfecă 
 buc 84   

17.  Hârtie xerox A4 top 1260   
18.  Marker pentru CD buc 252   
19.  Marker permanent buc 420   

20.  Mine de rezervă pentru 
creion mecanic cutie 420   

21.  Notes adeziv buc 420   
22.  Perforator buc 84   
23.  Pix buc 5140   
24.  Plic alb buc 8400   
25.  Plic maro buc 16800   



 
 

 

26.  Plic pentru CD set 84   
27.  Registru cu spiră buc 4552   
28.  Separatoare din carton set 420   

29.  
Set 3 tăvie suport  
documente 
 

set 84 
  

30.  Set pastă corectoare şi 
solvent set 168   

31.  Suport pentru instrumente 
de scris şi accesorii buc 84   

32.  Text marker 4buc/set set 84   
 TOTAL     

 

 

 

Nota: Preţurile includ contravaloarea transportului, cheltuieli de ambalare şi orice 
alte cheltuieli aferente expedierii produselor în locaţiile precizate la punctul II.1.3. 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 



 
 

 

 

FORMULARUL 13 

CANDIDATUL/OFERTANTUL   

____(denumirea/numele)_____ 

Înregistrat la sediul Achizitorului 

nr. ....………/ .…………….…........ 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către:_______(denumirea Achizitorului şi adresa completă)____ 

 Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ______din ___(ziua/luna/anul)___, privind 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare aferent proiectului “ 
___________”prin care suntem invitaţi să prezentăm oferta în scopul atribuirii 
contractului având ca obiect achiziţia de articole de papetărie şi accesorii de birou 
(kit-ul cursantului) în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63154 „Creşterea calităţii 
învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea 
aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU”, noi ____(denumirea/numele 
ofertantului)____ vă transmitem alăturat următoarele: 

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

 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar în original şi  
__(numărul de copii)___ copii, în limba romana: 

- Documente de calificare 

- Oferta tehnica 

- Oferta financiara.  

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele 
dumneavoastră.  

Cu stima, 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 



 
 

 

FORMULARUL 14 
                

                 BANCA 

    _____(denumirea)______ 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 

Către ________(denumirea Achizitorului)____________ 

 

Cu privire la contractul de achiziţie având ca obiect achiziţia de articole de 
papetărie şi accesorii de birou (kit-ul cursantului) în cadrul proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/63154 „Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin 
formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - 
MANAGEDU”, încheiat între __(denumirea operatorului economic)__, în calitate de 
contractant, şi ___(denumirea Achizitorului)____, în calitate de achizitor, ne obligăm 
prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de 
_____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă 
cerută de acesta la prima să cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea 
obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de 
achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, 
fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____(data de finalizare a 
contractului)_____ . 

 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 
valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte 
asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar 
prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____- 

              

          (semnătura autorizată) 



 
 

 

FORMULARUL 15 
Operator economic 
___ (denumirea/numele)____ 

DECLARAIE de respectare 
a OUG 66/2011 privind conflictul de interese 

în cadrul  procedurilor de achiziie  
 

Subscrisa................................................................, cu sediul în…………, str…………., 
înregistrată la Oficiul Registrului Comer ului…………………., sub nr……………,  
reprezentanta legal prin..............................................................................., în calitate de 
ofertant  la  procedura de achizi ie.........................................................................., 
cod(uri) CPV: ................................................... având ca Achizitor 
........................................, strada .......................................... (adresa completa), declar 
pe propria răspundere sub sanc iunea excluderii din procedura de achiziie 
publică i sub sanciunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că  societatea: 

- Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi 
anume: 

• nu există legături între  subscrisa  i structurile acţionariatului 
Achizitorului 

• nu exista legaturi între subscrisa i membrii comisiei de evaluare 
• nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la 

prezenta procedura de achizitie. 
- De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a 

notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de 
interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri 
pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) 
din O.U.G. nr. 66/2011. 

Subscrisa, 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. 
Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu 
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi 
respinsă. 
 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi preunme]__ 
______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 
 
 

____[semnătură şi ştampilă]___ 
 



 
 

 

 
Capitolul VIII. MODEL DE CONTRACT 

 
 

MODEL DE CONTRACT 
 

Contract de furnizare 

nr.______________data_______________ 
 
Preambul 

În temeiul Anexei 1 a Instructiunii 26/2010 emisa de AMPOSDRU - 
Procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau 
lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari 
sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 
8 din OUG 34/2006, cu modificarile şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc 
cumulativ condiţiile prevăzute la art 9 lit c1 din aceeaşi ordonanţă si a OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între 
S.C. SIVECO Romania S.A. cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 
73-81, sector 1, Complex Victoria Park, Corp C4, telefon 021/302.33.00, fax 
021/302.33.91, înregistrată cu numărul J40/14658/1992, cod unic de înregistrare 
RO 476331, IBAN RO22BRDE410SV03400194100 deschis la BRD Filiala 
Militari, cont IBAN RO87TREZ700509801X002300 deschis la Trezoreria 
Bucureşti (pentru rambursări), reprezentată prin Preşedinte şi Director General 
Irina SOCOL în calitate de Achizitor, pe de o parte 
şi  
……... ................ ...........................  denumire  operator economic  
...................................... adresa sediu ………………… telefon/fax 
.......................................... număr de înmatriculare  .....................................  cod 
fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca)........................................ 
reprezentat prin ................................................   (denumirea conducătorului) 
funcţia ................................... 
în calitate de furnizor, pe de alta parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 



 
 

 

a. Contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. Achizitor şi  Furnizor  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 
c. Preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract; 
d. 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; 

e. Beneficiar - un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniul public 
sau privat, responsabil pentru iniţierea sau pentru iniţierea şi implementarea 
operaţiunilor. În contextul schemelor de ajutor în temeiul Articolului 87 din Tratat, 
beneficiarii sunt întreprinderile  publice sau private, care realizează un proiect 
individual şi primesc ajutor public;  
f. Partener naţional/transnaţional – un operator, un organism sau o 
întreprindere, din domeniul public sau privat, care a încheiat cu beneficiarul un 
acord de parteneriat care cuprinde totalitatea drepturilor şi obligaţiilor parţilor în 
implementarea proiectului; 
g. Contract de finanţare – contract încheiat între AMPOSDRU/OI responsabil şi 
beneficiar prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile privind finanţarea şi 
implementarea unei operaţiuni selectate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

h. Achizitor – în prezentul contract calitatea de Achizitor este deţinută de S.C. 
SIVECO Romania S.A. 

i. Operator economic – oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori 
executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup 
de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă 
produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări; În prezentul contract calitatea de 
Prestator este deţinută de ........... 
j.  Servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de 
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în 
funcţiune, asistenţă tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea 
obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
k. 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. 
l. Destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 



 
 

 

m.Termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform  INCOTERMS 2000 – 
Camera Internaţională de Comerţ (CIC). 
n. Forţă 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: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a 
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din parţi; 
o. Zi - zi calendaristica; An - 365 de zile. 
(se adăuga orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să ii definească pentru 
contract) 

 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este 
permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice 
daca nu se specifică în mod diferit. 
 
Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi să livreze produsele 
de papetărie şi accesorii de birou  detaliate  în Anexa 1 – Lista produse şi preţuri, 
în perioada de valabilitate a contractului, pe baza comenzilor ferme transmise de 
achizitor în locatiile prevazute în Anexa 2 – Locaiile de livrare.  
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract 
pentru produsele achiziţionate menţionate în Anexa 1 – Lista de produse şi 
preţuri, în baza comenzilor transmise de achizitor (Anexa 6) şi a Procesului verbal 
de recepţie cantitativă i calitatativă a produselor (Anexa 7).  
 
5. Valoarea contractului 
5.1 Valoarea maxima a contractului, respectiv preţul total al produselor livrate 
conform prevederilor Anexei 1 – Lista de produse şi preţuri, este de ………. lei la 
care se adaugă ……… TVA. 



 
 

 

5.2 Valoarea contractului menţionată la punctul 5.1, include contravaloarea 
transportului precum şi cheltuielile de ambalare şi orice alte cheltuieli aferente 
expedierii produselor la sediile din judeţele precizate în Anexa 2 – Locatiile de 
livrare şi care vor fi menţionate de achizitor în fiecare comandă. 
5.3 -  Achizitorul va efectua plata către Furnizor în termen de 30 de zile  
lucrătoare de la  data primirii facturii emisa de către acesta. Plata se va face după 
recepţia cantitativă şi calitativă a produselor şi după semnarea Procesului verbal 
de recepţie cantitativa si calitativa de ambele părţi.  
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de 6 luni, începând de la data de semnarii 
lui de către ambele părti 
6.2 . Prezentul contract înceteaza să producă efecte la data de  .... 
( se înscrie data la care încetează contractul) 

 
7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului începe în termen de 3 (trei) zile de la constituirea 
garanţiei de bună execuţie, dar în niciun caz mai târziu de data de [……]. 
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
- Anexa 1 – Lista  de produse  şi preţuri  
- Anexa 2 – Locaiile de livrare 
- Anexa 3 - Oferta tehnică a Furnizorului; 
- Anexa 4 - Oferta Financiară a furnizorului. 
- Anexa 5 – Specificaţii tehnice 
- Anexa 6 –  Model de Comandă  
- Anexa 7 – Model Proces verbal de recepţie cantitativă i calitativă 
 
9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau 
performanţele prezentate în propunerea tehnică si conform cerintelor din 
Specificatiile tehnice ale Achizitorului.  
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele aferente la termenul şi sediul 
prevăzut în comanda transmisă de achizitor. 
9.3. Furnizorul are obligatia de a prezenta lunar un raport de activitate cu privire 
la produsele livrate in luna respectiva. 



 
 

 

9.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamatii 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 legătura 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 
specificaţiilor tehnice întocmite de către achizitor. 

9.5 – Furnizorul se obligă să menţină preţul produselor prezentate în propunerea 
financiară pe toată perioada de derulare a contractul 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit în 
prezentul contract prin persoana împuternicită care va fi menţionată la fiecare 
comandă. 
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către Furnizor în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii facturilor emise de Furnizor. 
Furnizorul va emite fiecare factură, după semnarea de către ambele părţi a 
Procesului verbal de recepţie a produselor. 
10.3 - Achizitorul va transmite furnizorului pentru fiecare locaţie câte o comandă 
în care se vor preciza produsele, cantitatea solicitată, destinaţia şi persoana care 
va recepţiona produsele, cu 10 zile înainte de livrarea produselor de către 
furnizor, conform  modelului prevăzut în Anexa 6 la prezentul contract. 
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% pe 
zi de întârziere din preţul  produselor a căror livrare a fost făcută cu intarzere, a 
fost incompletă sau necorespunzătoare, până la îndeplinirea integrală şi 
corespunzătoare a acestor obligaţii. 
11.2 - În cazul în care achizitorul  nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de 
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a 
plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% pe zi de 
întârziere din plata neefectuată. 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una 
dintre parţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera 
contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 



 
 

 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acestă din urmă dă 
faliment, cu condiţia ca aceasta anulare 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. 
11.5. (1) Achizitorul va avea dreptul de a rezilia prezentul contract, de drept şi 
fără nicio alta formalitate prealabilă, prin transmiterea unei notificări în acest sens, 
în următoarele situaţii: 
- Furnizorul depăşeşte termenele de livrare a produselor, menţionate în prezentul 
contract şi în comenzi cu mai mult de 15 zile; 
- Furnizorul nu remediază deficienţele constatate în urma recepţiilor în termenul 
de 48 de ore. 
(2) Rezilierea devine efectivă în termen de 3 zile de la data transmiterii unei 
notificări scrise în acest sens către Furnizor. 
11.6. Achizitorul va avea dreptul de al denunţa unilateral prezentul contract în 
situaţia în care Contractul de finanţare încheiat cu AMPOSDRU, a încetat din 
orice motiv. Denunţarea va deveni efectivă în termen de 3 zile de la primirea de 
către furnizor a unei notificări în acest sens din partea achizitorului 
 
Clauze specifice 
12. Garanţia de buna execuţie a contractului 
12.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a 
contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 
către ambele parţi, în cuantum de […….] lei, reprezentând 5% din valoarea 
contractului fără TVA, valabilă pe perioada contractului, prin Scrisoare de 
garanţie bancară de bună execuţie.  
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce 
furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi 
execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând 
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de buna execuţie în termen de 14 
zile de la data îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a obligaţiilor asumate. 



 
 

 

12.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a 
contractului. Garanţia produselor este cea menţionată în Propunerea tehnică a 
Furnizorului. 
 
13. Recepţie, inspecţii şi teste 
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa 
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din Anexa 3 - 
Propunerea tehnică a Furnizorului şi Anexa 5 – Specificaţii tehnice, parte 
integranta din prezentul   contract. 
13.2 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, în fiecare comandă, 
furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea 
recepţiei, testelor şi inspecţiilor în locaţiile precizate în comenzile transmise 
Furnizorului. 
13.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale 
(calitative) se vor face la destinaţia produselor, astfel cum sunt menţionate la 
punctul 9.2.  
13.4 Recepţia cantitativă se face prin numărarea produselor asemenea care 
corespund cu specificaţiile de pe ambalaj, specificaţiile din factură/aviz de însoţire 
a mărfii şi specificaţiile tehnice întocmite de achizitor. Se va verifica fiecare 
sortiment livrat din punct de vedere al respectării cerinţelor de calitate specificate 
de furnizor în oferta depusă şi va semna documentele care atestă recepţia. 
13.5 – (1) Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde 
specificaţiilor, achizitorul/reprezentantul sau are dreptul să îl respingă, iar 
furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:             
        a) de a înlocui produsele refuzate, sau 
        b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 
specificaţiilor lor tehnice.   
(2) Prestatorul va remedia deficienţele constatate, pe baza opţiunii Achizitorului 
realizată conform alin. (1) de mai sus, într-un termen de maxim 48 de ore de la 
data efectuării recepţiilor. 
13.6 - 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. 
13.7 - Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia 
asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
14. Ambalare şi marcare 



 
 

 

14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele precizate în fiecare 
comanda transmisă de achizitor pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la 
manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi 
extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului 
şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia 
finală. 
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în forma de cutii, furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanta mare până la destinaţia finală a produselor 
şi absenţa facilitaţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
14.2 – (1) Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara 
pachetelor va respecta strict cerinţele legale în vigoare. 
(2) - Marcarea produselor se va face individual pe ambalaj prin etichetare cu 
următoarele inscripţionări: 

a) denumirea sortimentului; 
b) numele şi adresa producătorului; 
c) condiţii de păstrare. 

14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele 
necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc.) rămân în 
proprietatea achizitorului. 
 
15.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
15.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finala indicata de 
achizitor în fiecare comanda transmisa respectând: 
 a) termenul de livrare  
 b) cantitatea produselor  
 c) locul de livrare 
15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în 
scris, atât achizitorului, cat şi, după caz, societatii de asigurări, datele de 
expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea şi locul unde 
vor fi recepţionate. 

(2) Furnizorul va transmite reprezentantului achizitorului documentele care 
însoţesc produsele: 

o avizul de expediţie în original (când este cazul);  
o certificat de calitate conform STAS în vigoare/declaraţie de 

conformitate. 
o certificatul de garanţie a produsului 



 
 

 

(3) Documentele care atesta calitatea produselor vor fi anexate la 
documentele de livrare a mărfii, în caz contrar Achizitorul îşi rezerva 
dreptul de a nu efectua plata produselor neatestate calitativ. 
(4) În certificatele de calitate şi de garanţie se vor menţiona obligatoriu 
termenele de garanţie care nu vor diferi în nici un fel de cele prevăzute de 
standardele în vigoare şi cerinţele din specificaţiile tehnice. 
(5) Transportul la locaţiile precizate de Achizitor în comanda se realizează 
în vehicule corespunzătoare, costurile urmând a fi suportate de către 
Furnizor. 

15.3 -  Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face 
după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare, respectiv Procesul 
verbal de recepţie cantitativa si calitativa (Anexa 7). 
15.4 - Livrarea produselor se considera încheiata în momentul în care sunt 
îndeplinite prevederile clauzelor privind recepţia produselor.  
 
16. Asigurări 
16.1 - 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.  
 
17. Servicii  
17.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligaţia de a 
presta şi serviciile accesorii furnizării produselor (transportul, ambalare şi a 
oricăror alte cheltuieli aferente expedierii produselor), fără a modifica preţul 
contractului. 
17.2. -  Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp 
convenita, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o 
obligaţie de garanţie asumata prin contract. 
 
18. Perioada de garanţie acordata produselor 
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract 
sunt noi, nefolosite, de ultima generaţie şi incorporează toate imbunatatirile 
recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are 
obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici 
un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte 
acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale 
de funcţionare. 



 
 

 

18.2 - (1) Perioada de garanţie acordata produselor de către furnizor este cea 
declarata în propunerea tehnica, respectiv  6 luni de la data livrării.  
 (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după 
livrarea acestora la destinaţia finala şi acceptarea lor de către achizitor prin 
semnarea Procesului verbal de recepţie 
18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice 
plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu aceasta garanţie. 
18.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în termen de maxim 48 de ore, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le 
înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o noua perioada de garanţie care 
curge de la data înlocuirii produsului.  
18.5 - Daca furnizorul, după ce a fost instiintat, nu reuşeşte să remedieze defectul 
în termenul menţionat la punctul 18.4., achizitorul are dreptul de a lua masuri de 
remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu 
oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin 
contract. 
 
19. Ajustarea preţului contractului 
19.1 - Pentru produsele livrate şi/sau serviciile prestate, platile datorate de 
achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiara, Anexa 4 la 
contract. 
19.2 - Preţul contractului NU se actualizează. 
 
20. Amendamente  
20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 
 
21. Subcontractanţi 
21.1 - Furnizorul are obligatia, în cazul în care parti din contract le 
subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, în 
aceleasi conditii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
21.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cat şi 
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 



 
 

 

21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de furnizor de modul în care 
îşi îndeplineşte partea să din contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor daca 
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a 
îndeplinit partea să din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba 
preţul contractului şi va fi notificata achizitorului. 
 
22. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în 
conformitate cu prevederile prezentului contract şi a anexelor sale. 
22.2 - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul 
de livrare a produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; 
22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a 
termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul 
achizitorului de a solicita penalitati furnizorului. 
 
23. Cesiunea  
23.1 - Furnizorul se obliga să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin 
contract, cu execeptia creantelor nascute prin prezentul contract. 
 
24. Forţa majora 
24.1 - Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. 
24.2 - Forţa majora exonerează partile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia 
acesteia. 
24.4 - Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica 
celeilalte parţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice 
masuri care ii stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
24.5 - Daca forţa majora acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada 
mai mare de 60 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi 
încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată 
pretinde celeilalte daune-interese. 



 
 

 

25. Soluţionarea litigiilor 
25.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi 
intre ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. 
25.2 - Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi 
furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din 
Romania.  
 
26 Limba care guvernează contractul 
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba romana. 
 
27. Comunicări 
27.1 - (1) Orice comunicare intre parţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 
contract, trebuie să fie transmisa în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat şi în 
momentul primirii. 
(3) Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise, în legătură cu Contractul, între 
Parţi trebuie să conţină titlul şi numărul de identificare al Contractului şi trebuie 
transmise prin poştă, fax, e-mail, sau înmânate personal la adresele identificate 
mai jos, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
27.2. - În cazul în care notificarea se face pe cale poştala, ea va fi transmisa, prin 
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire şi se considera primita de 
destinatar la data menţionata de oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare. 
27.3. - Daca notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se considera primita în 
prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediata. 
27.4. - Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre parti, daca 
nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele 
precedente. 
27.5. - Termenul de răspuns la o notificare sau comunicare este de 3 zile 
lucrătoare de la primire. 
27.6. - Comunicările vor fi transmise la următoarele date de contact 

Pentru S.C. SIVECO Romania S.A. 
Persoana de contact  
Poziţia  
Adresa de 
corespondenta 

Complex Victoria Park, Sos. Bucureşti – Ploieşti, nr. 
73-81, Corp Clădire 4, Sector 1, 013685 Bucureşti, 
Romania 

Tel: 021 302 33 00,  



 
 

 

Fax: 021 302 33 91,  
Email:  
 
Pentru _______________ 
Persoana de contact  
Poziţie  
Adresa de 
corespondenta 

 

Tel:  
Fax:  
Email:  

28. Legea aplicabila contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles să încheie azi .............. prezentul contract în doua 
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.     
( se precizează data semnării de către parţi) 

 
          Achizitor                      Furnizor 

S.C. SIVECO Romania S.A. 

Irina SOCOL 

Preşedinte şi Director General 

 

Bogdan Ciungradi 

Vicepreşedinte Financiar 

 

Florian ILIA  

Vicepreşedinte 

 

Daniela Bichir 

Vicepresedite HR&QA 

  
Adelina Predescu 

Consilier Juridic 

 



 
 

 

 
ANEXA 1 – Lista de produse şi preuri 
 

Nr. 
crt. Denumire articol UM Cant 

Preţ 
unitar 

(lei) fără 
TVA 

 
Valoare 

totala (lei) 
fără TVA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)X(5) 

1.  Agrafe de birou cut 420   
2.  Alonje set 420   
3.  Banda adeziva  50mmx66m buc 420   
4.  Biblioraft plastifiat buc 2520   
5.  Buretieră buc 84   
6.  Capsator buc 84   
7.  Capse 24/6 cutie 420   
8.  Clips-uri cutie 420   
9.  Compact Disc 100buc/set set 84   
10.  Creion mecanic buc 252   
11.  Cutii arhivare Buc 2520   
12.  Cutter buc 84   
13.  Decapsator buc 84   

14.  Dosar din plastic cu şina şi 
perforaţii buc 4200   

15.  File protecţie set 420   

16.  Foarfeca 
 buc 84   

17.  Hârtie xerox A4 top 1260   
18.  Marker pentru CD buc 252   
19.  Marker permanent buc 420   

20.  Mine de rezervă pentru 
creion mechanic cutie 420   

21.  Notes adeziv buc 420   
22.  Perforator buc 84   
23.  Pix buc 5140   
24.  Plic alb buc 8400   
25.  Plic maro buc 16800   
26.  Plic pentru CD set 84   
27.  Registru cu spira buc 4552   
28.  Separatoare din carton set 420   

29.  Set 3 tavite suport  
documente set 84   

30.  Set pasta corectoare şi 
solvent set 

168   



 
 

 

31.  Suport pentru instrumente de 
scris şi accesorii buc 

84   

32.  Text marker 4buc/set set 84   
 TOTAL     
      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Anexa 2 - Locurile de livrare 
 
 

Nr. 
Crt. Localitatea Judeţul Adresa de 

livrare 
1.  BUCUREŞTI   
2.  BLAJ ALBA  
3.  ALBA IULIA ALBA  
4.  ARAD ARAD  
5.  PITESTI ARGES  
6.  MIOVENI ARGES  
7.  BACAU BACAU  
8.  ORADEA BIHOR  
9.  NASAUD BISTRITA NASAUD  
10.  BISTRITA BISTRITA NASAUD  
11.  BOTOSANI BOTOSANI  
12.  BRAILA BRAILA  
13.  RASNOV BRASOV  
14.  BRASOV BRASOV  
15.  BUZAU BUZAU  
16.  CALARASI CALARASI  
17.  FUNDULEA CALARASI  
18.  RESITA CARAS SEVERIN  
19.  CLUJ-NAPOCA CLUJ  
20.  ORADEA CLUJ  
21.  CONSTANTA CONSTANTA  
22.  SFANTU GHEORGHE COVASNA  
23.  TARGOVISTE DAMBOVITA  
24.  PUCIOASA DAMBOVITA  
25.  CRAIOVA DOLJ  
26.  GALATI GALATI  
27.  GIURGIU GIURGIU  
28.  TARGU-JIU GORJ  
29.  MIERCUREA CIUC HARGHITA  
30.  PETROSANI HUNEDOARA  
31.  URZICENI IALOMITA  
32.  SLOBOZIA IALOMITA  
33.  IASI IASI  
34.  BAIA MARE MARAMURES  
35.  DROBETA TURNU 

SEVERIN 
MEHEDINTI  

36.  GURGHIU MURES  
37.  TARGU-MURES MURES  



 
 

 

38.  PIATRA NEAMT NEAMT  
39.  BALS OLT  
40.  SLATINA OLT  
41.  PLOIESTI PRAHOVA  
42.  SATU MARE SATU MARE  
43.  SIBIU SIBIU  
44.  SUCEAVA SUCEAVA  
45.  ALEXANDRIA TELEORMAN  
46.  TIMISOARA TIMIS  
47.  TULCEA TULCEA  
48.  RAMNICU VALCEA VALCEA  
49.  BARLAD VASLUI  
50.  FOCSANI VRANCEA  

 



 
 

 

 
ANEXA 6 – COMANDA DE ARTICOLE PAPETARIE ŞI ACCESORII DE BIROU 
(kit-ul cursantului) 
S.C. SIVECO 

     ROMANIA S.A. 
C O M A N D A     D E    P O D U S E 
                Nr.         din                         

              

Contract nr………….......................... 
Locul livrării:....................................... 
Reprezentantul achizitorului pentru recepţia produsele livrate:................ 
Nr. 
crt Produs UM Cantitate Preţ unitar 

(lei) 
Valoare 
totală 
(lei) 

Data 
pentru 
livrare 

1       
2       
3       
4       
 TOTAL      
 

 Funcţie Nume Semnătura Data 
Întocmit      

Aprobat     

Aprobat     
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ANEXA 7 – PROCES VERBAL DE RECEPTIE 
Nr. şi data de înregistrare la   Nr. şi data de înregistrare la 

 FURNIZOR     ACHIZITOR 

 

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 

 Încheiat astăzi, ..................... în vederea recepţiei articolelor de papetărie şi accesorii 
de birou conform comenzii nr. ........................ în cadrul contractului nr. ............... din data de 
...................., între: 

 
a) SC ..................................... în calitate de FURNIZOR, 

şi 
b) _____________________ în calitate de ACHIZITOR, 

in vederea implementarii proiectului………………….. 

Prin prezentul PROCES VERBAL DE RECEPTIE se confirma predarea către  ACHIZITOR a 
următoarelor produse : 

Nr. crt. Denumire articol UM Cantitate 
 
Preţ 
unitar (lei) 

 
Valoare 
totala (lei) 

1.     
  

2.     
  

  

La recepţia serviciilor a participat din partea Furnizorului, dl…………… în calitate de 
reprezentant legal al  S.C. ……………….. S.R.L 

Reprezentantul achizitorului constată i consemnează că produsele ce fac obiectul 
contractului menionat anterior au fost  livrate : 

- în cantitatea, mentionata in comanda si la pretul prevazute in contract,  
- la termenul stabilit prin comanda 
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- sunt corespunzatoare din punct de vedere calitativ si corespund cu  specificatiile 
de pe ambalaj si specificatiile  tehnice din oferta tehnica si specificatiile tehnice.  

- Recepia cantitativa s-a facut prin numararea produselor livrate 
 

Produsele livrate au fost insotite de urmatoarele documente: 

o avizul de expeditie in original;  
o certificat de calitate conform STAS in vigoare/declaratie de conformitate. 
o certificatul de garantie a produsului; 

 

De asemenea, reprezentantul achizitorului constată că Furnizorul i-a indeplinit 
obligaţiile asumate prin contractul încheiat între părţi. 

Valoarea produselor livrate, conform comenzii nr…………….. este de …………. lei la 
care se adaugă TVA  

 

Prezentul PROCES VERBAL DE RECEPŢIE s-a întocmit în 3 exemplare, unul pentru furnizor 
şi 2 pentru achizitor. 

 

FURNIZOR,  ACHIZITOR, 

     Nume şi Prenume                                             Nume şi Prenume 

   _________________ ___________________         

Semnătura__________                                                    Semnătura__________                            
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