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PROCEDURĂ COMPETITIVĂ 
conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 

privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru 
atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene 

Adresa poștală de corespondență a Beneficiarului privat unde se vor depune ofertele 
este Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România 



 

 
 
 

 

 

Secțiunea I  INFORMATII GENERALE 
 

Nota: Ordinul 1284 nu reglementează noțiunea "fișă de date". Solicitantul/Beneficiarul 
privat nu are obligația de a structura informațiile din procedura competitivă prin utilizarea 
"fișei de date". 

 
BENEFICIARUL PRIVAT 

 
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCTE DE CONTACT 

 
MARINEX SRL 
Cod unic de înregistrare: (RO) 16815019 
Numărul de înregistrare la ORC: J10/940/2004 
Adresă sediu social: Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România  
Adresă sediu depunere oferte: Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 
510170, România  
Contact: Popa Felicia Delia, telefon: 0745357905; email: scmarinexsrl@yahoo.com  

 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

II.1) DESCRIERE 
 

II.1.1) Denumirea contractului 
 

Achiziție echipamente tehnologice în cadrul proiectului: ‘’ Orientare profesionala si stagii 
de practica in domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 
131019. 

 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 
prestare a serviciilor 

 
Furnizare 
Bunurile vor fi recepționate la adresa de implementare a proiectului respectiv: Mun.Alba 
Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România. 

 
II.1.3. Anunțul implică Contract de furnizare 

Ofertantul poate solicita clarificări cu condiția respectării datei limită înscrisă mai jos. 
Solicitările de clarificare vor fi înaintate achizitorului numai în format electronic, la adresa de 
email: scmarinexsrl@yahoo.com 
Mesajele email de solicitare de clarificare vor avea ca subiect:” În atenția d-nei Popa Felicia Delia – 
SMIS 131019 - Solicitare clarificări – procedura competitivă – „Achiziție echipamente tehnologice” 
- în cazul în care subiectul nu este menționat, solicitarea de clarificare va fi considerată netransmisă. 



 

 
 
 

 

 

II.1.4. Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor 
Obiectul achiziției este reprezentat de Achiziție echipamente tehnologice în cadrul 
proiectului: ‘’Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul construcțiilor 
pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, adică furnizarea de echipamente 
specializate pentru construcții, noi, NERULATE, de ultima generație, eficiente din punct 
de vedere energetic și tehnologie adecvată conform cerințelor prezentate în  Caietul  de  
sarcini, parte componentă a documentației de atribuire. 

 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

 
II.2.1) Cantitatea totală sau obiectul achiziției: 

 
Obiectul achiziției este reprezentat de achiziția de echipamente tehnologice NOI, 
NERULATE, de ultima generație, eficiente din punct de vedere energetic, astfel: 

 
 

Nr. 
 crt. 

 
Denumirea bunurilor 

 
UM 

 
Cant. 

 
Preț unitar 
fără TVA - 

lei 

 
Valoare 
estimata 

fără TVA – lei 

 
Valoare 
estimata 

cu TVA – lei 
1 Motofierăstrău  cu lanț 30cm buc 1 1.179,00 1.179,00 1.403,01 
2 Transpalet buc 1 1.550,00 1.550,00 1.844,50 
3 Schela mobila interior exterior 

profesionala 
buc 1 14.307,37 14.307,37 17.025,77 

4 Scara fibra de sticla 2.5 ML buc 2 1.834,16 3.668,32 4.365,30 
5 Scara fibra de sticla 2.0 ML buc 2 1.477,77 2.955,54 3.517,09 
6 Scara fibra de sticla 1.5 ML buc 2 1.135.65 2.271,30 2.702,85 
7 Mașina șlefuit parchet buc 1 9.185,04 9.185,04 10.930,20 
8 Echipamente finisare 

gipscarton 
buc 

1 4.894,25 4.894,25 
5.824,16 

9 Motofierăstrău cu lanț 45cm buc 1 2.025,00 2.025,00 2.409,75 
10 Nivela laser buc 3 538,65 1.615,95 1.922,98 
11 Mașina tăiat gresie/faianța buc 3 769,30 2.307,90 2.746,40 
12 Lampa de lucru buc 2 655,83 1.311,66 1.560,88 
13 Set rotopercutor (rotopercutor 

+ set burghie) 
buc 4 1.661,72 6.646,88 7.909,79 

14 Amestecător buc 4 798,31 3.193,24 3.799,96 
15 Încărcător șurubelnița 

electrica 
buc 4 190,38 761,52 906,21 

16 Acumulator șurubelnița 
electrica 

buc 8 191,87 1.534,96 1.826,60 

17 Șurubelnița electrica buc 4 470,77 1.883,08 2.240,87 
18 Sistem complet de cofrare set 1 105.045,83 105.045,83 125.004,54 
 Total 166.336,84 197.940,84 

 
Valoarea totala estimata: 166.336,84 lei fără TVA, respectiv 197.940,84 lei cu TVA. 
Oferta financiara trebuie sa furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum si la alte 
condiții financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achiziție si trebuie sa se 



 

 
 
 

 

 

încadreze in valoarea estimata pentru fiecare echipament in parte. Orice oferta financiara 
care depășește fondurile alocate pentru fiecare echipament in parte va fi respinsa ca 
neconforma. Nu se accepta oferte parțiale. Se va oferta întreaga cantitate de echipamente 
cuprinse in prezenta documentație. Prețul se va prezenta separat pe fiecare echipament, 
folosind formularul de oferta pus la dispoziție ofertanților. 

 
II.2.2) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

 
Durata prezentului contract este de maximum 2 luni de la semnarea contractului de către 
ambele părți si pana la livrarea echipamentelor, la care se adaugă perioada de garanție a 
echipamentelor, cu posibilitatea prelungirii, prin act adițional, în cazul prelungirii duratei de 
implementare a proiectului. 

 

 SECTIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 
 

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE: 
 

Beneficiarul are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a desemna reprezentanți 
să verifice, la autoritățile competente, veridicitatea documentelor şi declarațiilor prezentate 
de ofertanți. Orice neconcordanță față de documentele depuse în copie şi de datele furnizate 
în declarații atrage excluderea din procedură. Oricare dintre documentele solicitate pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare trebuie prezentate la  deschiderea 
ofertelor nu se acceptă completări ulterioare. Toate documentele vor avea, pe lângă 
semnătură menționat în clar numele întreg al persoanei semnatare/împuternicite. 

 
 

Documente care vor fi depuse odată cu oferta de către operatorul economic (Ofertant) 
Rugam ca înaintea transmiterii ofertei sa verificați lista documentelor ce asigura conformitatea 

(condiții de participare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularele tip 1-6 

 
(se găsesc in varianta editabila atașată 
caietului de sarcini) 

Scrisoare de înaintare (Formular nr. 5), in original 
Declarație privind eligibilitatea – declarație pe propria 
răspundere a ofertantului. Se completează “Formularul nr. 1 – 
Declarație privind eligibilitatea” care va fi prezentat în 
original, semnat și stampilat de reprezentantul legal al 
ofertantului. 

Declarație pe propria răspundere privind selecția și calificarea 
ofertanților. Se completează 
„Formularul nr. 2 – Declarație privind selecția și calificarea 
ofertanților” care va fi  prezentat  în  original, semnat și 
stampilat de reprezentantul legal al ofertantului 

Declarație privind respectarea regulilor pentru evitarea 
conflictului de interese, conform art. 14 si art. 15 O.U.G. nr. 
66/2011, cu modificările si completările ulterioare (Formular 
nr. 3), in original, semnat și stampilat de reprezentantul legal 
al ofertantului. 
La finalul procedurii, ofertantul câștigător va reînnoi Declarația 
cu privire la neîncadrarea in Art.15 si Art.14 
O.U.G.   nr.66/2011,   cu   modificările   si   completările 
ulterioare (Formular nr.3), in original 

Formular de oferta (Formular 4), in original 



 

 
 
 

 

 

 
Certificat constatator  

 
Se poate elibera online de pe site-ul ONRC, 
rugam verificați variantele disponibile de 
obținere a certificatului online 

 

Formularul se poate emite online conform 
legislației din tara de reședința a 
Ofertantului 

1/ Persoane juridice române 
- Operatorii economici participanţi la procedura trebuie sa 
desfășoare activitatea economica corespunzătoare obiectului 
procedurii. 
Operatorii economici participanţi la procedura (atât entități din 
Romania cat si entități străine) trebuie: 

- sa nu aibă activitatea suspendata. 
- sa nu fie supuși procedurilor Legii 85/2014 privind 

procedura insolventei si - sa aibă autorizat ca obiect de 
activitate principal sau secundar (CAEN) activitatea 
economica corespunzătoare obiectului contractului. 

Pentru persoanele juridice romane se va prezenta: 

 -           Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului

cu maxim 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor, in original 

sau copie semnata si stampilata cu mențiunea “conform cu 

originalul”. 

 2/ Pentru persoanele juridice străine:  
 Documente edificatoare (in original), emise de organisme 

similare, care dovedesc o formă de înregistrare în conformitate 

cu prevederile legale din tara în care ofertantul este stabilit si 

care sa ateste capacitatea de exercitare a activității 

profesionale aferente contractului de furnizare. Din document 

trebuie sa reiasă faptul ca ofertantul are autorizata activitatea 

ce urmează a fi realizata prin contractul de furnizare. 

Documentul trebuie sa fie valabil la data depunerii si sa fie 

însoțit de traducere autorizata. 

Alte documente Formular propunere tehnica detaliata, in original. 
Formularul 7 - contract. 

*Eventualele costuri asociate participării, elaborării si depunerii ofertei sunt suportate 
exclusiv de către Ofertant. 

 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

 
IV.1) PROCEDURA 

 
IV.1.1. Tipul procedurii 
Achiziție competitiva - Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind 
aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru 
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 

 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 
IV.2.1) Criterii de atribuire 

 
Va fi declarată câștigătoare OFERTA CARE ÎNDEPLINEŞTE CERINŢELE TEHINICE MINIME ŞI 
PREZINTĂ PREŢUL TOTAL CEL MAI SCĂZUT. Va fi luată în calcul suma totală fără TVA din 
formularul de ofertă financiară (FORMULAR 4). 
Ofertele care nu îndeplinesc cerințele minime obligatorii de calificare vor fi considerate 
inacceptabile şi prin urmare nu vor fi evaluate din punct de vedere tehnic şi financiar. 
Ofertele care nu îndeplinesc condiţiile minime stabilite de către achizitor cu privire la 



 

 
 
 

 

 

modalități de plata, termen de livrare, vor fi considerate inacceptabile şi prin urmare vor fi 
respinse.  

 Atenție! 
 Nu se vor accepta ofertele financiare cu valoarea mai mare decât valoarea estimata pentru    
fiecare produs in parte. 
Ofertele alternative: Nu sunt acceptate 
Garanție de participare: Nu se solicita 

 
Achizitorul are dreptul de a verifica până la adjudecare veridicitatea celor declarate de către 
ofertant. Neconcordanțele între cele declarate și existentul în fapt sau de drept va duce la 
descalificarea ofertantului. Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza în perioada de 
valabilitate a ofertelor.  
Prin participarea la procedură ofertantul acceptă plata utilajelor prin mecanismul cererilor de 
plată sau prin mecanismul cererilor de rambursare în funcție de planificările Beneficiarului din 
implementare. Indisponibilitatea ofertantului de a accepta termene și condiții care să permită 
inclusiv derularea mecanismului cererilor de plată și/sau neacceptarea termenelor variabile 
caracteristice acestei modalități de plată conduce la respingerea ofertei și neîncheierea 
contractului sau, în situația în care s-a semnat contractul conduce la rezilierea contractului 
din culpa câștigătorului procedurii. 

 
Rezultatul aplicării procedurii va fi comunicat prin afișarea rezultatului pe site-ul 
https://beneficiar.fonduri-ue.ro/ conform prevederilor Ordinului Nr. 1284/2016 din 8 august 
2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați 
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 

IV.2.2) Cai de atac: 
 

Termenul de depunere a eventualelor contestații este de maxim 2 zile lucrătoare de la 
data primirii informării privind rezultatul procedurii. În caz contrar, contestațiile nu se 
vor lua în considerație. 
Contestația se va depune în scris la sediul social al MARINEX SRL. Beneficiarul răspunde 
contestației în termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea acesteia. 
În situația în care operatorul economic (Ofertantul) este nemulțumit de modul în care s-a 
desfășurat procedura competitivă, acesta se poate adresa instanțelor de judecată 

Observații: 
● În cazul în care o Ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut raportat la prețurile pieței, Achizitorul 
urmează să solicite Ofertantului explicații cu privire la posibilitate îndeplinirii Contractului în condiţiile de 
calitate impuse prin specificațiile tehnice. 
● În cazul în care o Ofertă prezintă caracteristici tehnice neobișnuite (valori prea mari sau prea mici), raportate 
la tehnologiile existe, Achizitorul urmează să solicite Ofertantului explicații cu privire la posibilitatea 
îndeplinirii Contractului în condiţiile de calitate impuse prin specificațiile tehnice. În vederea justificării, 
Ofertantul va putea depune, fără limitare, declarații în original de la furnizori, recomandări, etc. Înainte de 
desemnarea Ofertantului câștigător, dacă există incertitudini referitoare la documentele prezentate, 
Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare de la ofertanți sau direct de la autoritățile 
competente SAU pentru a valida încadrarea echipamentului ofertat în specificațiile tehnice menționate în 
Oferta tehnică, poate solicita Ofertanților verificarea practică a acestora. 
Prin verificare practică se înțelege efectuarea unei vizite, ce va fi organizată de către Ofertant la unul dintre 
Clienții săi (ca urmare a formulării unei propuneri a Ofertantului din care va alege Beneficiarul) unde au instalat 
şi pus în funcțiune echipamentele care fac obiectul prezentei proceduri. 



 

 
 
 

 

 

competente pentru soluționarea cauzei. 
 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 
 

IV.3.1) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (de la 
termenul limita de primire a ofertelor) 60 zile. 

 
IV.3.2) CALENDAR DEPUNERE OFERTE 
Etapa Data Modalitate transmitere 
Data publicare anunț licitație 11.11.2020 Pe pagina 

https://beneficiar.fonduri-
ue.ro/ 

Data limita de primire a 
solicitărilor de 
clarificare 

Nu mai târziu de 
12.11.2020 ora 15:00 

Email: 
scmarinexsrl@yahoo.com 

Data limita de transmitere a 
răspunsului la clarificări 

Pana la 13.11.2020 ora 
15:00 

Pe pagina 
https://beneficiar.fonduri-
ue.ro/ 

Data si ora limita depunere 
oferta 

18.11.2020 ora 15:00 Depunere oferta direct sau 
transmitere prin curier la 
adresa: 
Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, 
nr.35C, jud.Alba, cod poștal 
510170, România  

Deschiderea ofertelor 18.11.2020 ora 16:00 

 
 

PREZENTAREA OFERTEI 
 

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 
 

Limba de redactare a ofertei este limba romana. Pentru persoanele juridice străine este 
necesar ca Certificatul constatator emis de către statul de reședința al societății sa aibă 
traducere autorizata in limba romana. Celelalte documente ale ofertei pot fi traduse in limba 
romana si asumate de către Ofertant. 
Ofertantul are obligația de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliat și complet, în 
corelație cu specificațiile din „Caietul de sarcini” inclus în documentația de atribuire, astfel 

Finalizarea procedurii de atribuire: 
a) Beneficiarul va finaliza procedura de achiziție prin încheierea contractului de achiziție cu ofertantul 
declarat câștigător. 
b)  Prin excepție de la prevederile pct. a.), Beneficiarul are dreptul de a finaliza procedura de atribuire 
prin anularea/reorganizarea acesteia daca: 

- este necesara armonizarea procedurii de licitație competitiva aplicata de Beneficiar 
cu prevederile Ordinului 1284/2016 
- daca se depun numai oferte care nu respecta prevederile de la subsecțiunea ‘’Specificații’’ 
procedura se poate relua după o analiza a cauzelor care au condus la acest lucru. 

c) Se va comunica tuturor candidaților/ofertanților rezultatul aplicării procedurii prin afișarea rezultatului 
pe site-ul www.fonduri-ue.ro conform prevederilor Ordinului Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 privind 
aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea 
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 



 

 
 
 

 

 

încât să permită identificarea cu ușurință a corespondentei cu specificațiile tehnice. 
Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic, va 
avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada  de 
valabilitate stabilită de MARINEX SRL. 

 
Documentele ofertei vor deveni anexă la contractul de furnizare încheiat cu ofertantul 
câștigător. 

 
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 
1.   Se solicită să fie completat „Formularul nr. 4 - Formularul de propunere financiară”  

care va fi prezentat în original, semnat și stampilat de reprezentantul legal al  ofertantului. 
Propunerea financiară se va prezenta în Lei.  
Mențiune: Evaluarea preturilor ofertelor in vederea comparării acestora se va efectua la 
valoarea acestora exprimata in LEI, fără TVA, rotunjita la doua zecimale. 
Ofertantul va prezenta prețul total in LEI fără TVA, respectiv TVA-ul aferent (daca este 
cazul), pentru contractul de furnizare. 

 
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 

 
I. Oferta se va prezenta astfel: 1 (unu) exemplar original: 

 Formularele tip 1-5; 
 Formular propunere tehnica; 
 Certificat constatator sau echivalent in termen de valabilitate; 

 
Ofertele se depun in Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România, 
până la data de 18.11.2020 ora 15.00. 

 
- Documentele de calificare, documentele propunerii tehnice și documentele propunerii 

financiare vor fi introduse în plic sigilat. 
- Picul sigilat va fi închis corespunzător și va fi marcat astfel: 

   Adresa și denumirea ofertantului (pentru a putea fi returnata nedeschisa in 
cazul in care este depusa după data si ora limita de depunere) 

   Adresa de corespondenta indicata in prima parte a prezentei documentații 
Mențiunea ‘’Achiziție echipamente tehnologice în cadrul proiectului: „Orientare 
profesionala si stagii de practica in domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea 
Centru’’, cod SMIS 131019. 

II. Oferta va avea anexate următoarele documente însoțitoare: 
 Pentru înaintarea documentației se va completa „Formularul nr. 5 – 
Scrisoarea de înaintare a ofertei” și se va prezenta în original, semnat și 
stampilat de  reprezentantul legal al ofertantului, în afara plicului ce conține 
oferta. Pe plicul de înaintare a ofertei se va înscrie următorul text: ‘’A NU 
SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 18.11.2020, ora 16:00’’ si se va solicita de 
la Beneficiarul privat (Achizitor) număr de înregistrare a ofertei depuse fizic 
sau trimisa prin curier. 

 
Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei 

Modificarea și retragerea ofertei: 
Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data  



 

 
 
 

 

 

 
 limită stabilită pentru depunerea ofertei și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. În 
cazul în care ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are 
obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor respective de către beneficiar până 
la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările 
trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu și 
inscripția "MODIFICĂRI”. 

 
Oferte întârziate: 
 Ofertele care sunt depuse/transmise la o altă adresă decât cea stabilită în documentația de 

atribuire, ori care sunt primite după expirarea datei limită pentru depunere se returnează 
nedeschise. 

 
SECȚIUNEA V: INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

 
1. Durata contractului: perioada de la data semnării contractului si pana la livrarea  
echipamentelor maximum 2 luni de la semnarea contractului de către ambele părți la 
care se adaugă perioada de garanție, cu posibilitatea prelungirii, prin act adițional, în 
cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului. 
2. Propunerea tehnica si comerciala va deveni anexa a contractului fiind parte integranta 
a acestuia. 
3. Informarea privind rezultatul selecției. În termen de 5 zile calendaristice de la 
semnarea contractului de achiziție MARINEX SRL va completa anunțul pe pagina web 
https://beneficiar.fonduri-ue.ro/ cu informații despre câștigătorul contractului. 
4. Cazuri de respingere a ofertelor: 

- neprezentarea tuturor documentelor solicitate; 
- prezentarea unor documente fără valabilitate; 
- prezentarea de documente nesemnate / neștampilate / neconforme, conform 

specificațiilor; 
- oferirea de bunuri/echipamente care să nu corespund obiectului achiziției; 
- depunerea ofertei la o altă adresă decât cea stabilită în documentația de atribuire; 
- prezentarea incompletă a ofertei (ofertarea parțială a bunurilor solicitate). 

Ofertanții nu pot selecta pentru ofertare doar anumite echipamente din cadrul 
prezentei documentații. 

- necompletarea tuturor secțiunilor solicitate sau alte neconformități ale ofertei; 
- depunerea ofertei după data si ora indicate (oferte întârziate). In acest caz oferta 

se returnează nedeschisa; 
- ofertele ale căror preturi depășesc valoarea estimata pe fiecare produs in parte 

vor fi respinse de către Beneficiarul privat;  
- Achizitorul are dreptul de a verifica până la adjudecare veridicitatea celor 

declarate de către ofertant. Neconcordanțele între cele declarate și situația de 
drept va duce la descalificarea ofertantului si respingerea ofertei. 

 
5. Condiții contractuale 

Obligații Vânzător: 

a) sa predea Cumpărătorului Obiectul contractual nou, in stare nerulata, in conformitate 
cu specificația tehnica prevăzută in Anexa nr. 1 la contract; 



 

 
 
 

 

 

b) să se asigure că a obținut toate licențele, autorizațiile, permisele eventual cerute de 
lege pentru ca activitatea desfășurată în baza prezentului contract să poată fi desfășurată 
în deplină legalitate; 
c) să asigure garanția echipamentelor furnizate pe durata indicată în Anexele la prezentul  
contract, începând cu data semnării procesului verbal de recepție; 
d) să acorde Cumpărătorului asistență în utilizarea echipamentelor/utilajelor; 
e) sa garanteze buna funcționare a Obiectului contractual, pe durata si in condiţiile 
prevăzute in Certificatul de garanție; 
h) sa asigure disponibilitatea informațiilor si documentelor referitoare la proiect cu ocazia 
misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente in 
controlul si recuperarea debitelor aferente. 

 
Prețul contractului și modalitatea de plată: 

 
1/ Prețul contractului – conform oferta desemnata câștigătoare, în 
conformitate cu cele prezentate în oferta depusă si acceptata. 

 
2/ Condiții de plata: 
Firma MARINEX SRL va efectua plata conform clauzelor contractuale stabilite, în 
lei, după cum urmează : 

 
 50% din valoarea totala facturata se va achita la livrarea utilajelor. 
 50% din valoarea totala facturata, reprezentând diferența de plata, in maxim 60 

de zile de la data livrării si punerii in funcțiune, prin Mecanismul Cererii de plata 
după avizarea contractului de către OIR POSDRU CENTRU. 

 
Livrările se pot realiza în mai multe tranșe, în funcție de modul în care va stabili 
achizitorul împreună cu furnizorul. Recepția finala se face la locul de implementare al 
proiectului: Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România. 

 
6. Durata prezentului contract este de maximum 2 luni de la semnarea contractului de 

către ambele părți si pana la livrarea echipamentelor, la care se adaugă perioada de 
garanție cu posibilitatea prelungirii, prin act adițional, în cazul prelungirii duratei de 
implementare a proiectului. 

 
       Termen de livrare: în cadrul duratei de execuție a contractului, conform oferta 

depusa. 
 

7. În cazul în care certificatul constatator prezentat este într-o limba străină este 
necesara traducerea autorizata în limba română. 

 
 

APROBAT, 
 

Administrator 
 

Popa Felicia Delia 



   

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Secțiunea II 

 
 
 
 
 
 
 

Formulare 
 

Secțiunea II conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și 
prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită 
comisiei de evaluare examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse. 
Fiecare candidat/ofertant care participă la prezenta procedură are obligația de a prezenta 
formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și 
semnate de persoanele autorizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

 

Formularul 5 
 

OPERATOR ECONOMIC/ OFERTANT 
(denumire) 
Adresa: Str.: ……........................., nr. ……, localitatea ……........................, țara , 
tel.: ….......................…, e-mail: ……................................. 
(Date de contact) 
Nr. înregistrare: ……….../…………............…. 
Înregistrat la sediul 
MARINEX SRL………….................................................................……….............. 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
Către: 
MARINEX SRL 

 
Ca urmare a invitației de participare publicată pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro/ 
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziție echipamente 
tehnologice în cadrul proiectului: „Orientare profesionala si stagii de practica in 
domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019 

 
Noi .......................... (denumire/ numele ofertantului) vă transmitem alăturat 
următoarele: 

 
• Plicul sigilat și marcat în mod vizibil conținând un exemplar original, respectiv: 

• Oferta 
• Documentele care însoțesc oferta 

 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele 
dumneavoastră. 

 
Data completării: …………..........…….. 

 
Cu stimă, 

 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………………. 
(semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

 

Formularul 1 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 

(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

Subsemnatul ............................................................,  reprezentant 
al..........................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, 
sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe 
judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru 
corupție, fraudă și/ sau spălare de bani. 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg  că autoritatea contractantă și/sau consultantul – organizator al procedurii au 
dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 

 
Prezenta declarație este valabilă până la data de ........................................... 

 
Data completării: ............................................... 

 
 
  (Nume, prenume) 
  (Funcţia) 
  (Semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

 

Formularul 2 
OPERATOR ECONOMIC 

 

(denumirea/numele) 
 
 
 

 DECLARAŢIE 
privind selecția și calificarea ofertanților 

 
Subsemnatul .............................................................., reprezentant al 
............................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant 
pentru atribuirea contractului privind Achiziția de echipamente tehnologice în cadrul 
proiectului: Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul construcțiilor 
pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, organizată de către MARINEX SRL, 
declar pe proprie răspundere că: 

a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un  
administrator judiciar sau activitățile comerciale nu sunt suspendate și nu fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situație 
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre 
situațiile prevăzute la lit.a); 

c) ne-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care 
societatea este stabilită până la data de ......................... 

d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale asumate în ultimii 2 ani; 
e) nu am fost condamnați, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe 

judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greșeli în materie profesională. 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că MARINEX SRL - organizator are dreptul de a solicita, în scopul  
verificării  și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

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

 
Data completării ..................... 

 
  (Nume, prenume) 

  (Funcţia) 
  (Semnătura) 



   

 
 
 

 

 

Formularul 3 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 

(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU OFERTANT 
 

.......................................................... (denumirea/numele OFERTANT) 
DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 
publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Subsemnatul(a),      ................................................,      în    calitate     de........, 
referitor     la      procedura ................................................................., declar 
pe propria răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzută la 
art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 
ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 si 15 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 │privind 
prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 
fondurilor europene și/sau a  fondurilor  publice  naționale aferente acestora, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Extras OUG 66/2011: 
Art. 14 
“(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii persoane fizice/juridice de 
drept privat au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de 
natură să determine apariția unui conflict de interese, și anume a situației în care există 
legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între 
membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține 
pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție. 
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile 
solicitate la plata/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja 
provocat fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.” 
Art. 15 
„ (1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții, ofertantul este obligat să 
depună o declarație conform căreia nu se află în conflict de interese, așa cum este acesta 
definit la art. 14. 
(2) Dacă apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de 
achiziție, ofertantul are obligația să notifice în scris, de îndată, entitatea care a 
organizat această procedură și să ia măsuri pentru înlăturarea situației respective.” 

 
 



   

 
 
 

 

 

Subsemnatul(a), .............................................................., declar că voi 
informa imediat MARINEX SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declarație. 
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu 
și înțeleg că orice entitate interesată, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 
confirmării declarației, orice informații suplimentare. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 
OPERATOR ECONOMIC, 

 
............................... 
  (Nume, prenume) 
  (Funcţia) 
  (Semnătura) 
 

 
Data completării: ……………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

 

Formularul 4 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 

(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către: ........................................................... 
 

Domnilor, 
 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 
.......................................................................... (denumirea operatorului 
economic), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în 
documentația mai sus menționată, să furnizam echipamente si utilaje tehnologice în 
cadrul proiectului: Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul 
construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, astfel: 
 

Nr. 
 crt. 

 
Denumirea bunurilor 

 
UM 

 
Cant. 

 
Preț unitar 
fără TVA - 

lei 

 
Valoare  

fără TVA – lei 

 
Valoare  

cu TVA – lei 

1 Motofierăstrău  cu lanț 30cm buc     
2 Transpalet buc     
3 Schela mobila interior exterior 

profesionala 
buc     

4 Scara fibra de sticla 2.5 ML buc     
5 Scara fibra de sticla 2.0 ML buc     
6 Scara fibra de sticla 1.5 ML buc     
7 Mașina șlefuit parchet buc     
8 Echipamente finisare 

gipscarton 
buc 

   
 

9 Motofierăstrău cu lanț 45cm buc     
10 Nivela laser buc     
11 Mașina tăiat gresie/faianța buc     
12 Lampa de lucru buc     
13 Set rotopercutor (rotopercutor 

+ set burghie) 
buc     

14 Amestecător buc     
15 Încărcător șurubelnița 

electrica 
buc     

16 Acumulator șurubelnița 
electrica 

buc 
   

 

17 Șurubelnița electrica buc     
18 Sistem complet de cofrare set     
 Total   

 



   

 
 
 

 

 

Valoarea totala oferta ……………………………. Lei fără TVA, respectiv ………………………… 
lei cu TVA. 

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm 
serviciile la comanda achizitorului. 
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată 60 zile, respectiv până 
la data de ................................................., și ea va rămâne obligatorie pentru noi 
și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de furnizare bunuri această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
5. Detalierea ofertei pe echipamente este anexată în continuare. 

 
Data: ..................... 
 

  (Nume, prenume) 
  (Funcţia) 
  (Semnătura) 
 
 
 
  



   

 
 
 

 

 

 
 

Formularul 6 
 

Contract de furnizare  
nr.______________data_______________ 

 
 
 1. Părţile contractante 

între 
SC MARINEX  SRL cu sediul in  Alba Iulia, str. Livezii, nr. 35C, jud. Alba telefon/fax 
0744510940/0358566985 număr de înmatriculare J01/79/1993 cod fiscal RO 3276214 cont 
RO96RZBR0000060012608374 deschis la RAIFFEISEN BANK SA Agentia Alba Iulia, reprezentată prin Igna 
Bota Marian, administrator în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 
şi  

 
……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic 
adresă ................................................................. telefon/fax 
.............................................. număr de înmatriculare 
.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, 
bancă) ............................................................................... reprezentată prin 
.............................................................................................. (denumirea 
conducătorului), funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părţile 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. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, 
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f. 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; 
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională 
de Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, 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 forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a 
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi 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 dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze, sa puna in 
functiune.................................. ..................în perioada/perioadele                       
 (denumirea produselor şi cantităţile)  

convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Echipamentele si utilajele 
care fac obiectul contractului sunt achizitionate in cadrul proiectului “Orientare profesionala si stagii 
de practica in domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, 
proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație şi 
competențe, Obiectivul specific 6.14 – Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă 
a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI. 

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de furnizare ................................ . 
                   (denumirea produselor) 
 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al 
serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este 
de ........... lei , la care se adauga T.V.A. ................ lei.  
4.4. – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului va fii platit de catre achizitor conform graficului 
de plăţi. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de maxim 2 luni, adică de 
la............................................până la ………................ 
5.2. – Daca perioada de implementare a proiectului in cadrul caruia sunt achizitionate echipamentele 
si utilajele se prelungeste, durata prezentului contract se prelungeste daca este cazul. Achizitorul se 
obliga ca in termen de 10 zile de modificarea termenului sa comunice acest lucru beneficiarului. 
5.3. – Daca termenul de implementare a proiectului se reduce durata prezentului contract va fii redusa 
pana la data de finalizare a proiectului doar cu acceptul furnizorului. 
  
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de îndeplinire a contractului; 
d) graficul de plăţi; 



   

 
 
 

 

 

 
7. Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să instaleze si sa 
puna in functiune.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), 
produsele definite în prezentul contract. 
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică.  
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de 
livrare, anexă la contract. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele sediul achizitorului din Alba 
Iulia, str. Livezii, nr. 35C, jud. Alba. 
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 
ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 
 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract. 
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor conform graficului de plati.  
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală din preţul contractului, in procent de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere.  
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 14 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală din plata neefectuată, in procent de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
9.5- Intrucat echipamentele si utilajele care fac obiectul prezentului contract sunt achizitionate in 
cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație şi competențe, 
Obiectivul specific 6.14 – Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a 
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI - furnizorul trebuie sa respecte termenele de livrare din graficul de 
indeplinire a contractului si caracteristicile tehnice din propunerea tehnica si din caietul de sarcini. 
In cazul in care neindeplinirea acestor conditii duce la pierderea finantarii nerambursabile furnizorul 
se obliga sa despagubeasca achizitorul cu valoarea finanatarii nerambursabile.   

 
Clauze specifice 



   

 
 
 

 

 

 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului  
Nu este cazul 
 
11. Recepţie, inspecţii şi teste 
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 
11.2 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
sediul achizitorului sau la destinatia indicata de catre acesta.  
11.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate in maxim 7 zile; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor 

tehnice in maxim 7 zile. 
11.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat 
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
11.5 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau 
altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
12. Ambalare şi marcare 
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, 
la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare 
şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel 
încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea 
în toate punctele de tranzit. 
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.  
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 
 
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând 
datele din graficul de livrare. 
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, 
cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 
(2) Furnizorul va transmite achizitorului toate documentele care însoţesc produsele. 
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face 
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie a produselor.  
 
14. Asigurări 
Nu este cazul. 
 
15. Servicii  



   

 
 
 

 

 

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia 
ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract. 
 
16. Perioada de garanţie acordată produselor 
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. 
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor 
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când 
proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau 
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de 
funcţionare. 
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea 
tehnică.  
 (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea 
acestora la destinaţia finală. 
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 
ce apare în conformitate cu această garanţie. 
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de 
a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, 
în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de 
garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului. Furnizorul se obliga sa identifice defectul in 
maxim 48 de ore si sa remedieze defectele minore (se vor stabili impreuna cu furnizorul) in termen 
de maxim 7 zile, iar pe cele majore (se vor stabili impreuna cu furnizorul) in termen de maxim 21 de 
zile.  
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului 
şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de 
furnizor prin contract. 
 
17. Ajustarea preţului contractului1 
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului 
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 
 
18. Subcontractanţi2 
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
18.2 - (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, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 

 
1Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 
2 În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării 



   

 
 
 

 

 

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina 
schimbarea preţului contractului. 
 
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise 
în graficul de livrare. 
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de 
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act 
adiţional. 
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 
 
20. Forţa majoră 
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
21. Soluţionarea litigiilor 
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
de către instanţele judecătoreşti din România.  
 
22. Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
23. Comunicări 
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
24. Legea aplicabilă contractului 



   

 
 
 

 

 

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi) 
 

 
 
 
      Achizitor,                                                                      Furnizor,    
.................................                                                              ................................

    (semnătură autorizată)     (semnătură autorizată) 
            LS        LS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

Secțiunea III 

 
 
 

GENERALITĂȚI 
DENUMIRE 

Achiziție echipamente tehnologice în cadrul proiectului: 
“ Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul 
construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 
131019 

LOCATIA 
IMPLEMENTARII 
PROIECTULUI 

Produsele vor fi livrate la adresa de implementare a proiectului 
respectiv: Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 
510170, România  

 
1. SERVICII DE FURNIZARE PRESTATE 

 

 

Investiția va fi compusă din echipamente conform cerințelor minime tehnice solicitate 
a fi îndeplinite. 

 
CERINTE MINIME (sunt acceptate capabilități superioare) ale echipamentelor: 

1 Motofierăstrău  cu lanț 30cm buc 1 
Specificații tehnice principale (cerinţe) 
Tip fierăstrău: cu lanț 
Tip alimentare: benzina 
Putere minima motor: 1,4 CP 
Ungere automata a lanțului  
Lungime minima de taiere: 30 cm 
Greutate maxima: 4,5 kg 
Garanție: 12 luni 
2 Transpalet buc 1 

Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Tip: hidraulic 
Sarcina minimă: 2400 kgf 
Nr.roti: 2 
Lungime furca: minim 1100 mm  
Garanție: 12 luni 
3 Schela mobila interior exterior 

profesionala 
buc 1 

Specificații tehnice principale (cerinţe) 

CAIET DE SARCINI - SPECIFICAȚII TEHNICE 
ECHIPAMENTE 

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică 
sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu 
ușurință a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici, sau 
a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”. 



 

 
 
 

 

 

Tip: profesionala  
Înălțime de lucru: minim 13.00 m 
Capacitate minima: 180 kg/m² 
Material: otel, diametru 45 mm 
Nr.minim planuri de lucru: 3 
Garanție: 12 luni 
4 Scara fibra de sticla 2.5 ML buc 2 

Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Nr.minim trepte ranforsate: 9  
Înălțime minima de lucru:  4,00 m 
Picioare cauciuc antialunecare 
Sistem prevenire deschidere accidentala 
Carcasa transport  
Garanție: 12 luni 
5 Scara fibra de sticla 2.0 ML buc 2 

Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Nr.minim trepte ranforsate: 7  
Înălțime minima de lucru: 3,50 m 
Picioare cauciuc antialunecare 
Sistem prevenire deschidere accidentala 
Carcasa transport  
Garanție: 12 luni 
6 Scara fibra de sticla 1.5 ML buc 2 

Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Nr.minim trepte ranforsate: 5  
Înălțime minima de lucru: 3,00 m 
Picioare cauciuc antialunecare 
Sistem prevenire deschidere accidentala 
Carcasa transport  
Garanție: 12 luni 
7 Mașina șlefuit parchet  buc 1 

Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Putere motor: minim 1800 W 
Tensiune alimentare: 220 V 
Greutate echipament: maxim 50 kg 
Cu aspirator incorporat 
Garanție: 12 luni 
8 Echipament finisare gipscarton buc 1 

Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Tip: telescopic  
Putere motor: minim 1500 W 
Greutate maxima echipament: 2,5 kg 
Garanție: 12 luni 
9 Motofierăstrău cu lanț 45cm buc 1 

Specificații tehnice principale (cerinţe) 



 

 
 
 

 

 

Tip fierăstrău: cu lanț 
Tip alimentare: benzina 
Putere minima motor: 3,5 CP 
Ungere automata a lanțului  
Lungime minima de taiere: 40 cm 
Greutate maxima: 6,0 kg   
Garanție: 12 luni 
10 Nivela laser buc 3 
Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Clasa laser: 2 
Precizia de măsurare: 0.4 
Timp de autonivelare, normal (s) 4 
Greutate maxima: 0,5 kg 
Garanție: 12 luni 
11 Mașina tăiat gresie/faianța buc 3 
Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Lungime de taiere: minim 660 mm 
Lungime de taiere in diagonala: minim 500 x 500 mm 
Grosime de taiere: minim 20 mm 
Greutate maxima: 15 kg 
Garanție: 12 luni 
12 Lampa de lucru buc 2 
Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Tip alimentare: Acumulator 
Tip bec: LED 
Putere: minim 20 W 
Grad de protecție: IP54 
Tip utilizare: exterior, profesionala 
Clasa energetica: A 
Garanție: 12 luni 
13 Set rotopercutor (rotopercutor + 

set burghie) 
buc 4 

Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Tip: rotopercutor multifuncțional  
Greutate maxima: 3.5 kg 
Regim de lucru: dăltuire, găurire, găurire cu rotopercutor 
Interval diametru de găurire cu rotopercutor: 4 - 28 mm 
Garanție: 24 luni 
14 Amestecător buc 4 
Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Putere: 1400 W 
Tensiune alimentare: 220 V 
Număr viteze: 2 
Diametru maxim paleta: 140 mm 
Greutate maxima: 5,5 kg 



 

 
 
 

 

 

Garanție: 24 luni 

15 Încărcător șurubelnița electrica buc 4 
Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Tip încărcător: pentru acumulator Li-Ion 12 V 
Putere de ieșire: 50 W 
Intensitate ieșire: 4 A 
Garanție: 24 luni 
16 Acumulator șurubelnița electrica buc 8 
Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Acumulator Li-ion compact de 12 V, 2,6 Ah 
Timp de încărcare cu încărcător: maxim 60 min 
Greutate: 0.24 kg 
Garanție: 24 luni 
17 Șurubelnița electrica buc 4 
Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Tip: cu acumulator Li-ion de 12 V 
Tip motor: fără perii 
Tip mandrină: fără cheie, de 10 mm 
Nr.viteze: 2 
Garanție: 24 luni 
18 Sistem complet de cofrare set 1 
Specificații tehnice principale (cerinţe) 

Sistem complet de cofrare pentru 600 mp  
Panouri de cofraje: 
-material lipit in 3 straturi cu rășina pe baza de melamina (sau echivalent) 
-rezistent la apa si torsiune 
-grosime: 27 mm 
-lățime: 500 mm 
-lungime: 2000 / 2500 mm 
-greutate: 12,3 kg/mp (27 mm) 
Grinzi 
-material lipit in 3 straturi cu rășina pe baza de melamina 
-rezistent la apa si torsiune 
-lungime standard: 1950 / 2650 / 2900 / 4900 mm  
Popi 
-metalic, vopsit 
-lungime: reglabil 2300 – 4000 mm 
Garanție: 12 luni 

 
Pentru fiecare echipament furnizorul trebuie asigure următoarele cerinţe: 

 
să pună la dispoziția Beneficiarului, gratuit, documentație tehnică în limba română; 



 

 
 
 

 

 

să ofere garanție pentru utilajele livrate minim 12 luni de la punerea în funcțiune: se va 
menționa perioada de garanție acordata; 

să livreze utilajul cu următoarele documente: factura fiscala, CMR sau aviz de însoțire a 
mărfii, certificat CE, declarația de performanta a producătorului, certificat de garanție, 
proces verbal predare-primire, proces verbal de punere în funcțiune, manual utilizare si 
fise tehnice detaliate; 

Caracteristicile echipamentelor prezentate mai sus sunt cerințe minimale pentru fiecare 
reper în parte. Oferta tehnica se va elabora astfel încât sa poată fi identificate fiecare din 
specificațiile tehnice solicitate. Nerespectarea specificațiilor tehnice minime atrage după 
sine descalificarea ofertantului. 
Ofertantul va prezenta prețuri unitare, per bucată, pentru fiecare echipament în parte. 
Nu pot fi selectate pentru ofertare doar anumite echipamente din cadrul acestei proceduri. 
 
APROBAT, 
Administrator  
Popa Felicia Delia 
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