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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Organism de drept public

Activitate (Activitati)

- Sanatate

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA

Adresa postala: BRAVILOR, NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900270, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA GULA, Tel. +40 
241625055, Email: nicoletaachizitii@yahoo.com, Fax: +40 241623913, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Anvelope pentru  autovehicule

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

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: la sediul autoritatii contractante

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

SAJ Constanta intentioneaza sa achizitioneze anvelope de vara si iarna pentru autovehicule

34351100-3 Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Anvelope de vara– 190 buc 

Anvelope de iarna – 170 buc

Valoarea estimata fara TVA: 203,929.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
8 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OG 34
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SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri asigurari de sanatate, contract incheiat cu C.J.A.S. Constanta.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completare Formular nr.1

2. Declaratie privind eligibilitatea -neincadrare in situatiile prevazute in art.180/OG 34/2006 - completare Formular nr.3

3. Declaratie privind neincadrare in situatiile prevazute in art.181/OG 34/2006 - completare Formular nr.4

4. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art.69^1- completare  Formular nr.2

Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea precedurii de 
atribuire: Manager General Popescu Vasile,Ec.Gula Nicoleta (persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire- compartiment 
ahizitii), Ec. Hariton Florenta – Director economic, Fintineanu Oana-economist,  ing.Dorcea Alexandru si Sarpe Marian din cadrul 
Compartimentului Tehnic. 

5. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile din luna anterioara celei in care se depune oferta ,catre bugetul de stat 
si catre bugetele asiguraririlor sociale de stat. Se va prezenta in original sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"

6. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale din luna anterioara celei in care se depune oferta. Se va prezenta in original sau copie 
lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Se solicita garantie de participare : 4.078  lei

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertei.

Se constituie conform conf tuturor optiunilor art. 86 alin (1) din HG 925/2006.

Pentru întreprinderile mici si mijlocii, se reduce cu 50%, conform Legii 346/14.07.2004 obligatoriu insotita de dovada calitatii de IMM –
formularul  nr. 11. Acesta se depune scanat in SEAP la sectiunea documete de calificare.

ART. 278^1

    (1) În masura în care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de 
participare în raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume:

    a) între 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare;

    b) între 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;

    c) între 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;

    d) între 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;

    e) între 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;

    f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei.

    (2) În masura în care instanta competenta admite plângerea formulata împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, 
autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului sumele prevazute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucratoare de la data 
pronuntarii deciziei instantei de judecata.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Garantia de buna executie se constituie în lei. Cuantumul acesteia va fi de 5 % (pentru întreprinderile mici si mijlocii, se reduce cu 50%), din 
valoarea fara TVA a contractului. Modul de constituire: printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de 
o societate de asigurari, conform art. 90 aliniatul 1 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin virament bancar in 
contul autoritatii contractante (acelasi ca la garantia de participare).Garantia de buna executie se va constituii in termen de 5 zile de la 
semnarea contractului. Modul de restituire a garantiei de buna executie conform prevederilor legale si clauzelor contractuale

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Certificatului constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), din care sa rezulte ca: -documentul a fost emis cu 
maximum 30 zile înainte de data depunerii ofertelor; Se va prezenta in original sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.

Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte pentru 
conformitate documentul in original/copie legalizata.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c)www.anrmap.ro 

d)Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;

e)Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) Alte acte normative în vigoare, cu aplicabilitate în domeniul achizitiilor publice si în domeniul ce face obiectul procedurii de atribuire 
(ordinul nr. 314/2010, ordinul nr.509/2011 al ANRMAP, etc).
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2009 si 2008) sa fie de 
cel putin: 407.858 lei

Formular nr. 5 -  Informatii generale.

-Sa fie determinata ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri 
obtinute de ofertant în anii financiari 2008, 2009, 2010.

Valorile vor fi exprimate în lei si în euro. Cursul de schimb mediu

anual: EUR mediu (RON/EUR) 2010= 4,2099 lei; 
2009=4,2373lei; 2008= 3,6827 lei.

Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede+

decât euro sau lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale

stabilite de catre banca nationala a tarii respective în care s-a

facut înregistrarea si se vor specifica ratele utilizate în oferta

depusa. 

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2010, 2009 si 2008) sa fie 
de cel putin: 407.858 lei

Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR 
aferent fiecarui an in parte.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Lista principalelor contracte care au avut ca obiect livrarea de produse 
similare in ultimii 3 ani- formular nr.6- contract si certificat 
constatator/recomandare.

Lista principalelor contracte care au avut ca obiect livrarea de 
produse similarein ultimii 3 ani,  continand valori si perioade 
defurnizare, beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati 
contractantesau clienti privati (formular nr. 6). Se va prezenta cel 
putin un contract ce are ca obiect livrarea de produse similare. 
Contractul va fi insotit de certificat constatator sau recomandare.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
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IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

90 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii ofertei cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. Cerintele tehnice solicitate prin 
caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, nerespectarea acestora ducand la respingerea ofertei tehnice.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Formularele pe care trebuie sa le completeze ofertantul: Formularul nr.7 Formular de oferta si Formularul nr.8 Centralizator de preturi 
anvelope  

Oferta se va face în lei, fara TVA si va avea o valabilitate de 90 zile.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe 
propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana împuternicita legal de catre acesta. 

In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe 
oferte cu acelasi pret , se va depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari de catre autoritatea contractanta, numai daca 
acele oferte au pretul cel mai scazut si nu se poate adjudeca oferta castigatoare.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba originala, cu 
conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. În cadrul ofertei, literatura tehnica aferenta produselor oferite 
trebuie sa fie in limba romana.

Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Oferta se depune într-un  exemplar original. 

Originalul trebuie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila si va fi semnat pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizati 
corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Intreaga oferta va fi numerotata crescator de la prima pana la ultima pagina. In cazul 
documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate 
conform prevederilor legale. Oferta va contine in mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.

Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele 
autorizata/autorizate sa semneze oferta.

Documentele de participare la licitatie se primesc de Autoritatea Contractanta numai daca sunt intacte, sigilate si se pastreaza de aceasta, 
pana la data si ora deschiderii licitatiei.

Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare, ca inadmisibila.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau 
obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Art 256ˆ2 din OUG 34/2006 - 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile pezentei ordonante de urgenta

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul de Ambulanta  Judetean  Constanta

Adresa postala: Str. Bravilor,  Nr .1,, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900270, Romania, Tel. +40 241624711, Email: nicoletaachizitii@yahoo.com, Fax: 
+40 241623913

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri



SECŢIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Serviciul de Ambulanţă Judetean Constanta organizează prin procedura de cerere de oferta,
selectarea operatorilor economici care să asigure furnizarea de anvelope  pentru  autosanitarele  din
dotarea  unitatii noastre,  Cod   CPV: "34351100-3 Pneuri pentru autovehicule".

Cantitatile  de  anvelope  ce  constituie  obiectul  contractului:

Nr.crt. Denumire produs U.M. Necesar
1 Anvelope de vara 195/70 R 15 C 104/102S buc 20

2 Anvelope de vara 215/70 R 15 C 109/107S buc 22

3 Anvelope de vara 205/65 R 16 C 107/105 T buc 46

4 Anvelope de vara 215/65 R 16 C 109/107T buc 28

5 Anvelope de vara 225/70 R 15 C 112/110S buc 30

6 Anvelope de vara 225/75 R 16 C 118/116R buc 18

7 Anvelope de vara 215/75 R 16 C 116/114R buc 16

8 Anvelope de vara 235/65 R 16 C 115/113R buc 10

9 Anvelope de iarna 165/70 R 13 79T buc 10

10 Anvelope de iarna 195/70 R 15 C 104/102R buc 10

11 Anvelope de iarna 215/70 R 15 C 109/107S buc 10

12 Anvelope de iarna 205/65 R 16 C 107/105T buc 52

13 Anvelope de iarna 215/65 R 16 C 106/104T buc 26

14 Anvelope de iarna 225/70 R 15 C 112/110R buc 30

15 Anvelope de iarna 225/75 R 16 C 118/116R buc 4

16 Anvelope de iarna 215/75 R 16 C 113/111R buc 14

17 Anvelope de iarna 235/65 R 16 C 115/113R buc 10
18 Anvelope de iarna 175/ R 14 C 99/98P buc 4

Conditii tehnice , de calitate si de livrare

Oferta tehnica va trebui sa raspunda urmatoarelor cerinte :
1. Anvelopele ofertate trebuie sa aiba caracteristici tehnice care sa le asigure un nivel calitativ, de
performanta si siguranta in exploatare .
2. Pneurile pentru autovehicule trebuie sa fie noi (sa nu fie reconditionate)si să corespundă
conditiilor tehnice.



3.Ofertantul are obligaţia de a prezenta certificate si documente care să ateste conformitatea produselor
conform specificaţiilor tehnice solicitate.

Deasemenea se solicita a fi prezentate in cadrul procedurii de achizitie urmatoarele:

- fişa tehnică emisă de producător din care să reiasă dimensiunea, indicele de viteză şi sarcină, precum şi
aplicaţia (vară, iarnă) pentru fiecare produs ofertat.

- certificat de calitate şi garanţie emis de producător din care să reiasă termenul de garanţie pentru produsele
ofertate.

4. Ofertanţii vor depune o dată cu oferta, fără plată, mostre pentru produsele ofertate, care după adjudecare se
vor restitui ofertanţilor. Mostrele prezentate vor fi etichetate, iar pe etichetă vor fi specificate : denumirea
produsului, numele firmei producătoare, numele firmei care le distribuie, adresa ofertantului, data fabricaţiei.
Etichetele vor fi semnate şi ştampilate. In cazul in care oferta va cuprinde mai multe marci, operatorul
economic are obligatia de a prezenta cate o mostra pentru fiecare marca. Neprezentarea mostrelor de
verificare conduce la neluarea în calcul la evaluarea ofertelor. Dacă se constată că mostrele prezentate nu
corespund din punct de vedere tehnic cerinţelor  minime din documentaţia de atribuire, oferta va fi declarată
neconformă şi respinsă (art. 36 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 din HG nr. 925/2006
Mentoionam ca toate mostrele vor fi returnate dupa atribuirea contractului de furnizare.

Mostra prin inscriptionarile de pe flancuri va demonstra ca anvelopele ofertate indeplinesc
urmatoarele caracteristici tehnice:

Anvelope de vara
- Caracteristici de vara
- R – simbol pentru anvelopa radial
- TUBELESS – fara camera
- Data de fabricatie inscriptionata
- Detalii de constructie: - TRACTION A

TREAD WEAR 240
TEMPERATURE B

Anvelope de Iarna
- Caracteristici de iarna M+S . Simbolul fulgului de nea – indica faptul ca se intrunesc

criteriile necesare pentru a fi o anvelopa de iarna .
- R – simbol pentru anvelopa radial
- TUBELESS – fara camera
- Data de fabricatie inscriptionata
- Detalii de constructie: - TRACTION A

TREAD WEAR 240
TEMPERATURE B

5. Simbol de omologare international E
6. An de fabricatie : dupa data de 1 ianuarie 2012, conform inscriptionarii de pe anvelopa.
7. Anvelopele vor avea constructie Tubeless si vor respecta codificarile din tabelul de mai sus, ce
cuprinde necesarul de anvelope si caracteristicile acestora .
8. Termenul de garantie pentru fiecare produs , sa fie  de minimum 2 ani.
9. Produsele trebuie sa respecte prevederile:

- Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi remorcilor acestora,
precum şi montarea lor;

- Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau
Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 54;



- ORDONANŢEI   Nr. 5 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei
rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma
aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi
completările ulterioare

10. Conditiile de livrare : Livrarea produselor se va face de catre operatorul economic la sediul nostru
din  Constanta fara a percepe taxe sau comisioane de transport, indiferent de cantitatea comandata.

Termenul de livrare va fi de maxim 7 zile lucratoare de la data primirii comenzii.
11. Plăţile se vor executa de către achizitor, cu ordin de plata în termen de maxim 60 zile de la primirea
următoarelor documente:

- factura fiscală, în original;
- certificat de garanţie şi/sau calitate;
- proces-verbal de recepţie calitativă - cantitativă

În cazul în care pe factura fiscală este menţionat faptul că produsele livrate sunt conforme şi
beneficiază de garanţie conform clauzelor contractuale, certificatul de garanţie si/sau calitate nu mai
este necesar.
12.Furnizorul va răspunde pentru calitatea pneurilor livrate, în termenul de garanţie. În cazul
descoperirii unor vicii ascunse, acestea vor fi sesizate în scris furnizorului în termen de 48 de ore de la
constatarea lor, acesta obligându-se la înlocuirea imediata a produselor, fără alte plăţi suplimentare.
13.Anvelopele uzate vor fi ridicate de furnizor la solicitarea autoritatii contractante, in numarul celor
livrare de  furnizor.

Nota:-Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt considerate ca fiind minimale.
-Orice ofertă de baza prezentată care se abate de la cerinţele tehnice minimale nu va fi luată în

considerare. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge oferta care nu se încadrează in
conditiile tehnice, de calitate si de livrare menţionate in caietul de sarcini,parte integrantă a prezentei
documentaţii de atribuire.

Compartiment Tehnic
Ing. Dorcea Alexandru
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CONTRACT  DE FURNIZARE
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

între

Serviciul de Ambulanta Judetean  Constanta cu sediul in, Constanta, str. Bravilor, nr. 1, judetul
Constanta,  telefon / fax 0241/623913, cod fiscal 7453157, cont de virament nr.
RO25TREZ2315041XXX000608 deschis la Trezoreria  Municipiului  Constanta, reprezentată prin
Manager General, DR.Vasile Popescu,in calitate de achizitor, pe de o parte
si
........................... ……………. 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.

Clauze obligatorii

2. Obiectul principal al contractului
2.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, 190 de anvelope de vara si 170 de anvelope
de iarna……………………. in  perioada ………pana la 31.12.2012.
2.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in
prezentul contract, pret care nu se va modifica pe tot parcursul contractului.

3. Pretul contractului
3.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate este ……………………de lei fara TVA, la care se
adauga …………….lei  TVA.

4. Durata contractului
4.1 – Durata prezentului contract este incepand de la data de …………. pana la 31.12.2012.

5. Executarea contractului
5.1.- Executarea contractului incepe la data semnarii contractului.
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6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:

1. propunerea tehnică
2. propunerea financiară
3. angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, după caz
4. garanţia de bună execuţie,
5. caietul de sarcini

7. Obligatiile principale ale furnizorului
7.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele si serviciile la  standardele si sau performantele
prezentate in propunerea tehnica.
7.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in 7 zile lucratoare de la data primirii comenzii.
7.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.

8.  Obligatiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
8.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 60 de zile de la de
la data primirii documentelor de decontare care constitue termen scadent.
8.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 zile atunci furnizorul are dreptul de a sista
livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de
efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea
produselor in cel mai scurt timp posibil.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma
echivalenta cu 0,01% din pretul contractului.
9.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termenul stabilit la art 8, atunci acestuia ii
revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta 0,01% din plata neefectuata.
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz,
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furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract
îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garantia de buna executie a contractului
10.1 - Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din
valoarea contractului, fara TVA .
10.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia de participare dupa depunerea celei de buna executie.
10.3. -Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.
10.4. – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in momentul in care contractul
inceteaza a mai produce efecte.
10.5. - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

11. Receptie, inspectii si teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
11.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la
destinatia finala a produselor.
11.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are
dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor

tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau
altor obligatii prevazute in contract.

12. Ambalare si marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la
manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la
precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa
ajunga in buna stare la destinatia finala,in vederea montarii acestora.
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(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde
este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare
grea in toate punctele de tranzit.

13.  Livrarea si documentele care insotesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand
termenul comercial stabilit, dupa primirea ordinului de incepere.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului,
cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea
produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:

-factura fiscala
-avizul de expeditie
-certificatul de origine
-certificat de garantie

13.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa
instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor receptia produselor.

14. Asigurari
14.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva
pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de
termenul comercial de livrare convenit.

15. Servicii
15.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii
furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.
15.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca
aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.

16. Perioada de garantie acordata produselor
16.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de
ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De
asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea
nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul
si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a
furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare. Garantia produselor este
conform Legii 449/2003 republicata si autorizata si a certificatelor de garantie eliberate de producator.
16.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea
tehnica.
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(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea
acestora la destinatia finala.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce
apare in conformitate cu aceasta garantie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in
timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie
care curge de la data inlocuirii produsului.
16.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a
aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin
contract.

17. Ajustarea pretului contractului
17.1 - Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.
17.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza .

18. Amendamente
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

19. Intarzieri in indeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in
oferta tehnica.
19.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act
aditional.
19.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.

20. Cesiunea
20.1 Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând în
sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
21. Forta majora
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
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21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie
prin arbitraj la Camera de Comert, fie de catre instantele judecatoresti din raza teritoriala a sediului
achizitorului.

23 Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi ..............,  prezentul contract in 3 (trei) exemplare originale.

ACHIZITOR, FURNIZOR,
SERVICIUL DE AMBULANTA
JUDETEAN CONSTANTA



OPERATOR ECONOMIC
_____________________

(denumirea/numele)
FORMULAR NR. 1

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .........................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................, în
calitate de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de
vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. 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;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de

participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. 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;

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

6. 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;

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

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

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

Ofertant,
Data

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)



FORMULAR NR. 2
OPERATOR ECONOMIC

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana
juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează
procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz,
denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatia prevazuta in  art. 69^1 din  ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ   Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare :

ART. 69^1
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de

administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt
acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este
exclus din procedura de atribuire.

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

Operator economic,

……………………
(semnătura autorizată)



FORMULAR NR. 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul __________, reprezentant împuternicit al ________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals
în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgentă 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, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 337/2006,
actualizata la data prezentei, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă
şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

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

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

Candidat/ofertant,
_________________

(semnătura autorizată)



FORMULAR NR. 4

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,
actualizata la data prezentei

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al
_______________________________, (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de
achiziţie publică având ca obiect
................................................................................................................................(denumirea produsului,
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de
....................................................... .........declar pe proprie răspundere că :

a. nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic. De asemenea,
nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege ;

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 până la data solicitată............................. ;

c. in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod constiincios obligatiile contractuale neproducand prejudicii
grave beneficiarilor acestora ;

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. prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a

ofertei)

Data completării ....................
Candidat/ofertant,

_________________
(semnătura autorizată)



FORMULAR NR. 5

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________

(adrese complete, telefon/fax,
certificate de

inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_______________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala

Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
(mii lei) (echivalent euro)

_______________________________________________________________________________________
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________

Cifra de afecri globala:
________________________________________________________________________

Operator economic
_______________

(semnatura autorizata)



FORMULAR NR.6
OPERATOR ECONOMIC

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LIVRARI ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea si adresa autoritaţii contractante)     cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a

ofertei )

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )



Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
furnizorului*)

Preţul total al
contractului

Procent
îndeplinit de
furnizor %

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare**)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

Operator economic,
......................

(semnatura autorizată)
________

*) 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 perioada de începere şi de finalizare a livrarii



FORMULAR NR.7
OFERTANTUL

__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi (denumirea/numele
ofertantului)
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam

_________________________________________________________________________________
(denumirea produsului)

pentru suma de  ________________________ lei, platibila dupa furnizarea produselor,
(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ______________________ lei.
(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele in graficul de
timp solicitat de catre achizitor in Caietul de Sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ________________

(durata în litere si în cifre)
zile, respectiv până la data de ____________________ şi ea va rămâne obligatorie pentru

(ziua/luna/anul)
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. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar "alternativă";

nu depunem oferta alternativă. (se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, 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.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi
primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

OPERATOR ECONOMIC FORMULAR  NR. 8
....................................................
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(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR PRETURI

Nr crt Denumire produs Um Cantitate Pretul unitar
Lei fara TVA

Valoarea
totala

Lei fara TVA
1 2 3 4 5 6= 4 X 5

1 Anvelope de vara 195/70 R 15 C buc 20
2 Anvelope de vara 215/70 R 15 C buc 22
3 Anvelope de vara 205/65 R 16 C buc 46
4 Anvelope de vara 215/65 R 16 C buc 28
5 Anvelope de vara 225/70 R 15 C buc 30
6 Anvelope de vara 225/75 R 16 C buc 18
7 Anvelope de vara 215/75 R 16 C buc 16
8 Anvelope de vara 235/65 R 16 C buc 10
9 Anvelope de iarna 165/70 R 13 buc 10
10 Anvelope de iarna 195/70 R 15 C buc 10
11 Anvelope de iarna 215/70 R 15 C buc 10
12 Anvelope de iarna 205/65 R 16 C buc 52
13 Anvelope de iarna 215/65 R 16 C buc 26
14 Anvelope de iarna 225/70 R 15 C buc 30
15 Anvelope de iarna 225/75 R 16 C buc 4
16 Anvelope de iarna 215/75 R 16 C buc 14
17 Anvelope de iarna 235/65 R 16 C buc 10
18 Anvelope de iarna 175/ R 14 C buc 4

TOTAL 0

Valoarea ofertei este de ...............................lei fara TVA

Operator economic,

(semnatura autorizată)
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