Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”- Finanțare
Adițională
CERERE DE OFERTĂ
pentru achiziţia unui Cântar rutier destinat Unităţii Administrativ Teritoriale Căiuţi,
judetul Bacău, cu finanțare din cadrul Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienți” Finanțare Adițională 08/SH/2019
Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru finanţarea
adițională a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (Proiectul) şi intenţionează
să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziția unui cântar rutier și a serviciilor asociate
livrării acestuia pentru Unitatea Administrativ Teritorială Căiuți, județul Bacău .
Achiziţia se realizează utilizând procedura „Cumpărare” în conformitate cu prevederile
din Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia ianuarie 2011, revizuită iulie 2014.
1.
În acest context, vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ pentru furnizarea la
locul de destinație menționat la punctul 6 (i) de mai jos a următorului echipament (produs),
inclusiv livrarea, asamblarea, montarea și instalarea acestuia și a serviciilor asociate livrarii
produsului (furnizare manual detaliat de operare si intreținere, în limba romană și instruire a
reprezentantilor Cumpărătorului-Beneficiar cu privire la punerea în funcțiune, operarea şi
intreținerea produsului furnizat):
Nr. crt.
1

Denumire produs
Furnizare Cântar rutier și servicii
asociate

UM
buc

Nr.
buc.
1

2.
Oferta dvs. trebuie să cuprindă produsul solicitat şi cantitatea specificată pentru acesta
în tabelul de mai sus. Preţul evaluat al ofertelor va fi prețul total al furnizării produsului și a
serviciilor asociate, inclusiv TVA, şi contractul va fi acordat ofertantului care oferă, pentru
produsul şi cantitatea solicitată, cel mai scăzut preţ total evaluat.
3.
Oferta dvs. în formatul cerut, va fi trimisă în original la adresa poştală:
În atenția dnei. Naiana MILEA, Director UMP-INPC
Ministerul Apelor si Padurilor
Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”- Finanțare Adițională
Bucuresti, Calea Pleveni nr. 46-48, Corp E, etaj 1, camera 11, Sector 1, Bucuresti, România
Achiziţie nr. 08/SH/2019
Oferta dumneavoastră trebuie să conţină:
Anexa nr.1 -Termenii şi condiţiile de livrare și plată, cu prețuri cotate, semnată în
conformitate cu punctul 6 din cererea de ofertă;
Anexa nr. 2 -Formularul de Contract de furnizare semnat şi ştampilat pentru acceptarea
formatului și a clauzelor contractuale;
Anexa 3 „Declaraţie pe propria raspundere” semnată (document care atestă calificarea
ofertantului);
Anexa nr. 4 -Formularul de ofertă, semnat;
Se va atașa, de asemenea, Împuternicire scrisă pentru semnatarul documentelor
ofertei; Împuternicirea va indica următoarele: numele semnatarului/semnatarilor
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-

împuternicirii şi descrierea documentelor firmei (care se vor atașa în copie) prin care
se dovedește capacitatea legală a semnatarului/semnatarilor de a emite și semna o
astfel de împuternicire. Numele şi poziția deţinută de fiecare persoană care semnează
împuternicirea trebuie să fie menţionate sub semnatură;
Documentele solicitate la punctul 4 de mai jos.

4.
Oferta dumneavoastră va fi însoţită și de următoarele documente:
Documentaţiile tehnice aferente produsului ofertat, cataloage şi alte materiale tipărite
sau informaţii pertinente pentru produs, inclusiv numele şi adresele firmelor care asigură
garanție/service precum și informații cu privire la sursele disponibile ale pieselor de
schimb/consumabilelor;
Copie după Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (CUI);
Copii ale documentelor originale care stabilesc forma de constituire sau forma juridică,
reprezentanți legali, obiectul de activitate și locul înregistrării şi sediul principal al
Ofertantului;
- Certificatul de atestare fiscală, În ORIGINAL, emis de către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, valabil la data depunerii ofertelor;
Documente care atestă calificarea ofertantului: Copii după două (2) contracte similare
ca valoare, derulate de către Ofertant, pentru livrarea de produse similare.
5.
Data limită pentru primirea ofertei dvs. la adresa specificată la punctul 3 de mai sus
este: 04.02.2019, ora 14:00.
6.
Oferta Dvs. va fi transmisă ţinând cont de următoarele instrucţiuni şi în concordanţă cu
Termenii şi Condiţiile de livrare și plată din Anexa nr.1.
Vă rugăm să completaţi şi să semnaţi Termenii şi condiţiile de livrare și plată, în
conformitate cu instrucțiunile indicate în acesta. Termenii şi condiţiile de livrare și plată vor
deveni parte a Contractului pe care Cumpărătorul îl va trimite spre semnare Ofertantului
selectat.
Forma contractului care va fi încheiat cu Ofertantul care va fi declarat câştigător este
prezentată în Anexa nr. 2.
(i)
PREŢURILE: preţurile vor fi exprimate în RON şi vor include TVA-ul şi costurile
aferente pentru livrarea, asamblarea, montarea și instalarea produsului, precum și pentru
furnizarea serviciilor asociate livrarii produsului, la locul de destinaţie.
Locul de destinaţie, asamblare şi montare și instalare și pentru furnizarea serviciilor
asociate este după cum urmează:
Unitatea Administrativ Teritorială Căiuţi, judeţul Bacău
Str. Principală nr.471, sat Căiuţi, comuna Căiuţi, judeţul Bacău, CP 607095.
(ii)
EVALUAREA OFERTELOR ŞI ADJUDECAREA CONTRACTULUI: Ofertele care se
constată că sunt substanţial conforme cu cerințele din specificaţiile tehnice solicitate conform
punctului 12 din Anexa nr. 1 Termenii și condițiile de livrare și plată, vor fi evaluate prin
compararea preţurilor inclusiv TVA, incluzând livrarea, asamblarea, montarea și instalarea
produsului și furnizarea serviciilor asociate livrarii produsului, la adresa indicată de Cumpărător
în paragraful de mai sus pentru locul de destinație. La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va
determina pentru fiecare Ofertă preţul ofertei evaluate prin ajustarea preţului respectivei
oferte în urma corecţiilor erorilor aritmetice după cum urmează:
(a) dacă există o discrepanţă între valorile exprimate în cifre şi cele exprimate în litere, vor
prevala valorile exprimate în litere;

2
Calea Plevnei, nr. 46-48, Sector 1, București
Tel: +4 021 316 0219
Fax: +4 021 319 4609
www.apepaduri.gov.ro

(b) dacă există o neconcordanţă între preţul unitar şi prețul total al produsului, rezultat din
înmulţirea preţului unitar cu cantitatea, va prevala preţul unitar cotat;
(c) dacă un Ofertant refuză să accepte corectarea erorilor, oferta lui va fi respinsă.
(iii)
ADJUDECAREA CONTRACTULUI Va fi declarată câştigătoare firma a cărei ofertă
îndeplineşte cerințele din specificațiile tehnice solicitate, are cel mai scăzut preţ evaluat și
care se dovedește calificată (conform documentelor de calificare menționate la punctele 3 și
4 de mai sus) să ducă la îndeplinire contractul. Ofertantul câştigător va semna Contractul din
Anexa nr. 2, precum şi Termenii şi Condiţiile de Livrare și plată din Anexa nr. 1.
(iv)
VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dvs. va rămâne valabilă pentru o perioadă de 60
de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor specificată la punctul 5 de mai sus. În
cazul ofertei declarată caştigătoare aceasta va rămâne valabilă pe toată perioada de
valabilitate a contractului.
7.

Alte informaţii pot fi obţinute la:

Ministerul Apelor si Padurilor
Unitatea de Management al Poiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bucuresti, Calea Pleveni nr. 46-48, Corp E, etaj 1, Sector 1, Bucuresti,România
Persoane de contact: Raluca Mateescu, Specialist Achiziţii, Marcela Vlădăreanu,
Specialist Achiziții, Cătălina Criveanu, Director Achiziţii UMP, email:
raluca.mateescu@map.gov.ro; marcela.vladareanu@map.gov.ro;
catalina.criveanu@map.gov.ro telefon: 031-433.40.20, 0756.091.082; 0738.001.890;
0756.036.082
Procedură achiziţie: 08 /SH/2019
8.

Inspecție și Audit
Furnizorul va îndeplini toate instrucţiunile Cumpărătorului care respectă legislatia
aferentă în vigoare.
Furnizorul va permite şi va impune subcontractorilor săi (dacă este cazul) ca Banca
Mondială şi/sau persoane angajate de Bancă să inspecteze birourile furnizorului şi toate
conturile şi înregistrările în legătură cu derularea Contractului şi depunerea ofertei şi să asigure
auditarea acestora de către auditorii numiţi de către Bancă, în cazul în care Banca solicită
astfel. Se atrage atenţia Furnizorului şi subcontractorilor săi asupra Clauzei 6 Frauda şi Corupţie
din Formularul de Contract, prin care se prevede că acţiunile care au ca scop neîndeplinirea
acestor obligaţii constituie o practică interzisă care poate determina anularea contractului (şi
de asemenea determinarea ineligibilităţii conform procedurilor de sancţionare aplicabile).
9.
Vă rugăm să confirmaţi primirea cererii de ofertă şi să ne informaţi dacă veţi trimite sau
nu o ofertă, conform cerinţelor menţionate.
Cu stimă,
Director UMP
Naiana MILEA
Anexe:
Anexa 1: Termenii şi condiţiile de livrare și plată (includ specificațiile tehnice)
Anexa 2: Contractul
Anexa 3: Declaraţie pe propria răspundere
Anexa 4: Formular de ofertă
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Anexa nr. 1
Termenii şi condiţiile de livrare și plată
Numele Proiectului: „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Cumpărător: Ministerul Apelor și Pădurilor, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Achiziţie nr. 08/SH/2019
1.
Nr.
crt.

Preţ:

Denumire produs și servicii
(1)
Cântar rutier și servicii
1 asociate
Total fără TVA
TVA
Total inclusiv TVA
TOTAL:

Nr.
UM buc.
(2)

Preţ unitar
(RON) inclusiv livrare,
asamblare, montare și
instalare și furnizare
servicii asociate, la
locul de destinație
indicat la pct 6 (i) din
cererea de ofertăfără TVA

Preţ total (RON)
inclusiv livrare,
asamblare, montare,
și instalare și
furnizare servicii
asociate, la locul de
destinație indicat la
pct 6 (i) din cererea
de ofertă- făra TVA

(4)

(5) = (3) x (4)

(3)

buc

1

__________________________RON

TVA (19%) = ____________________________RON
PREŢ TOTAL cu TVA inclus________________RON[Vă rugăm completați tabelul și spațiile
libere de mai sus cu prețurile aferente conform cotației dvs.]
NOTĂ: În cazul discrepanţei dintre preţul unitar şi preţul total, la stabilirea prețului evaluat va
fi luat în calcul preţul unitar}.
1.1 Instructiuni :
[Vă rugăm să includeți în oferta dumneavoastră toate informațiile și documentele necesare
utilizării produsului].
1.2 Piese de schimb:
[Vă rugăm să includeți în oferta dumneavoastră informații cu privire la sursele disponibile ale
pieselor de schimb, cât și numele furnizorilor de astfel de piese de schimb, necesare pentru
funcționarea corespunzătoare și permanentă a produsului].
1.3 Unelte/ accesorii/ consumabile:
[Vă rugăm indicaţi]
1.4 Manuale:
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[Vă rugăm indicaţi]
1.5 Cerinţe privind întreţinerea:
[Vă rugăm indicaţi documentaţia furnizată]
2.
Preţ fix. Preţurile indicate mai sus sunt ferme şi fixe şi nu vor face obiectul nici unei ajustări
pe perioada de desfăşurare a contractului, cu excepția cazului în care în această perioadă se vor
modifica prin legislație taxele aferente (TVA), caz în care ajustarea prețului se va calcula
corespunzător.
3.
Graficul de furnizare: Livrarea, asamblarea, montarea și instalarea produsului la sediul
Unitătii Administrativ Teritoriale Căiuţi, judetul Bacău, Str. Principală nr.471, sat Căiuţi, comuna
Căiuţi, judetul Bacău, CP 607095, România vor fi făcute de furnizor în maxim 45 (patruzecişicinci)
de zile de la semnarea contractului de către părți. Furnizarea serviciilor asociate se va face în
termen de maxim 10 (zece) zile de la livrarea produsului la locul de destinație.
Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenele prevăzute mai
sus, atunci acesta are obligaţia de a notifica Cumpărătorul în timp util; modificarea
datei/perioadelor de livrare produs/furnizare servicii asociate asumate se va face cu acordul
părţilor, prin act adiţional.
În afara cazului în care Cumpărătorul este de acord cu o prelungire a termenului pentru
Livrarea, asamblarea, montarea și instalarea produsului și a termenului pentru furnizarea serviciilor
asociate, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Cumpărătorului de a solicita
Furnizorului despăgubiri (daune-interese).
4.
Facturare și Plată – Factura va fi emisă de Furnizor doar după emiterea de către comisia de
recepție numită de Cumpărător a procesului verbal prin care se constată recepția cantitativă și
calitativă a produsului și a serviciilor asociate și după primirea documentelor specificate la punctul
8 de mai jos.
Plata facturii va fi făcută 100%, astfel:
 95 (nouazecisicinci) % din valoarea facturii va fi plătită de către Cumpărător;
 5 (cinci) % din valoarea facturii va fi plătită de către Cumpărătorul-Beneficiar.
La livrare toate documentele solicitate, în conformitate cu clauza 8 de mai jos, trebuie
predate Cumpărătorului.
Va fi intocmit un Proces-verbal de recepție calitativă și cantitativă de către o Comisie de
recepție nominalizată de către Cumpărător, care va atesta că produsul și serviciile asociate au fost
furnizate Cumpărătorului-Beneficiar.
Factura va fi emisă de către Furnizor numai după înștiințarea primită de la Cumpărator
privind semnarea Procesului verbal de recepție, iar data acesteia va fi aceeași cu data procesului
verbal de recepție. Plata facturii se va face în termen de 30 (treizeci) de zile de la emitere, în contul
de trezorerie specificat de Furnizor pe factură.
5.
Garanţia aferentă produsului va fi de minim 5(cinci) ani de la data Procesului verbal de
recepţie cantitativă și calitativă. Furnizorul va prezenta planul de întreținere în garanție, inclusiv
toate costurile întreţinerilor periodice în perioada de garanţie, dacă este cazul. Furnizorul are
obligaţia instruirii personalului de specialitate desemnat cu privire la operarea şi întreţinerea
produsului conform celor specificate la paragraful Cerințe privind servicii asociate livrarii
produsului de la clauza 12 de mai jos.
Pe toată durata perioadei de garanţie, în cazul apariţiei unei defecţiuni sau deficienţe în utilizarea
adecvată a produsului, intervenţia asigurată de către Furnizor va fi facută în cel mult 72 de ore de
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la notificarea primită de la Cumpărător sau de la Cumpărătorul-Beneficiar cu privire la apariția
defecţiunii.
În cazul apariţiei unei defecţiuni în perioada de garanţie, Furnizorul este obligat să despăgubească
integral utilizatorul pentru orice întarzieri, pierderi, daune sau costuri suplimentare generate direct
sau indirect, din cauza Furnizorului, ca urmare a imposibilităţii utilizării produsului defect pe o
perioadă mai mare de 5 zile de la data înregistrării defecţiunii.
Furnizorul trebuie să asigure piese de schimb şi service pentru perioada de garanţie. Pe durata
perioadei de garanţie Furnizorul se obligă să asigure, cu titlu gratuit, asistenţă tehnică la cerere.
[Vă rugăm specificaţi în detaliu condiţiile şi termenele de asigurare a garanţiei].
6.

Legea aplicabilă: Contractul va fi interpretat şi guvernat conform legilor din România.

7. Soluţionarea litigiilor: Cumpărătorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva
pe cale amiabilă, prin tratative directe sau prin corespondenţă, orice neîntelegere sau dispută care
se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Cumpărătorul şi Furnizorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecătoreşti din România.
8.
Livrare si Documente: La livrare, Furnizorul trebuie să furnizeze următoarele documente
Cumpărătorului:
(i)
Aviz de însoțire a mărfii;
(ii)
Certificatul de garanţie;
(iii)
Certificatul de calitate;
(iv)
Certificat de etalonare metrologică inițială;
(v)
Certificat de Conformitate.
9.
Instrucţiuni de ambalare şi marcare: Intră în sarcina Furnizorului ambalarea şi marcarea
corespunzătoare a articolului, astfel încât acesta să ajungă în perfectă stare la adresa
Cumpărătorului.
Cumpărătorul își rezervă dreptul de a refuza produsul care nu ajunge în stare perfectă la
adresa de livrare indicată, iar Furnizorul se obligă să preia articolele neconforme și să le înlocuiască,
suportând toate cheltuielile aferente acestei operațiuni.
10.
Remedierea defectelor: Toate defectele vor fi corectate de Furnizor fără costuri
suplimentare pentru Cumpărător în termen de 5 (cinci) zile de la notificarea Cumpărătorului. Numele
şi adresa furnizorului de service care va efectua reparaţiile în perioada de garanţie este:
Nume: ......... [se va completa de ofertant]
Adresa: .............. [se va completa de ofertant]
Tel/Fax: .......................[se va completa de ofertant]
E-mail: ………………............ [se va completa de ofertant]
11.
Forţa majoră: Furnizorul nu este pasibil de penalităţi sau de terminarea contractului pentru
neîndeplinirea obligaţiilor dacă întârzierea în executarea contractului sau orice altă incapacitate de
a-şi respecta obligaţiile din cadrul contractului sunt rezultatul unui eveniment de Forţă Majoră.
Pentru scopul acestei clauze, “Forţa Majoră” înseamnă un eveniment ce este dincolo de
controlul Furnizorului şi care nu implică incapacitatea sau neglijenţa Furnizorului şi nu este
previzibil. Astfel de evenimente pot include, fără a se limita la, acte ale Cumpărătorului în
capacitatea sa suverană, războaie sau revoluţii, incendii, inundaţii, epidemii, restricţii de carantină,
şi embargouri comerciale.
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În cazul în care apare un eveniment de Forţă Majoră, Furnizorul trebuie să notifice în scris
prompt Cumpărătorul despre condiţiile şi cauzele respective. Doar în cazul în care este altfel instruit
de Cumpărător în scris, Furnizorul trebuie să continue să-şi îndeplinească obligaţiile din cadrul
contractului atât cât este rezonabil practicabil şi să încerce orice mijloace alternative rezonabile de
execuţie a contractului în ciuda existenţei evenimentului de Forţă Majoră.
12.
Specificaţii tehnice solicitate: Ofertantul va confirma corespondenţa specificațiilor
tehnice ale produsului oferit cu cerințele tehnice generale și cu specificaţiile tehnice solicitate
conform celor de mai jos, sau va specifica toate neconcordanţele.
Cerințe tehnice generale:
- Produsul ofertat/furnizat trebuie să fie nou și nefolosit.
- Furnizorul va confirma corespondenţa produsului oferit cu specificaţiile solicitate sau va
specifica toate neconcordanţele.
- Furnizorul trebuie să garanteze rezistența și stabilitatea produsului pentru folosirea acestuia în
condiții tipice de exploatare a acestuia.
- Perioada estimată de funcţionare/exploatare a produsului este de minim 10 (zece) ani; în sensul
celor anterior menţionate, Furnizorul va prezenta o listă cu piesele de schimb necesare folosirii
în condiţii optime ale produsului, pentru întreaga perioadă de exploatare a acestuia prevăzută
anterior, precum și o listă cuprinzând date despre potențiali furnizori pentru respectivele piese
de schimb.
- Furnizorul va asigura instalarea produsului în locaţia indicată de Beneficiar, calibrarea şi
eliberarea Declaraţiei de Conformitate.

1. Descriere produs (specificații tehnice solicitate):
Cântar rutier

Specificații
tehnice oferite
[se va completa
de ofertant]

Platformă de cântărire:
-

Sarcină maximă: minim 30 t;

-

Tip platformă: metalică;

-

Lungime: minim 7 m;
Include rampe de acces;

Protecţie anticorozivă şi vopsire pe toate
suprafeţele;
- Inalţime: maxim 400 mm;
- Montare pe placă de beton existentă.
Sistem de cântărire:
- Cu celule de sarcină;
- Indicator digital;
- Software cântărire pentru emitere bonuri de
cântar şi gestionare date de cântărire conform
HG 1373/2008 şi HG 432/2011;
- Cutie de conexiuni din materiale anticorozive,
protejată antivandalism;
- Include calculator + imprimantă + UPS;
- Certificare de etalonare metrologică iniţială;
-

4
Calea Plevnei, nr. 46-48, Sector 1, București
Tel: +4 021 316 0219
Fax: +4 021 319 4609
www.apepaduri.gov.ro

-

Certificat CE.

Cerinte privind servicii asociate livrarii produsului
Descriere servicii

Furnizarea unui Manual
detaliat de operare si
intreținere,
în
limba
romană
Program de instruire a
reprezentanților
Cumpărătorului-Beneficiar
cu privire la punerea în
funcțiune, operarea şi
intreținerea
produsului
furnizat

Locul unde vor Data
finală Data finală de
fi
efectuate solicitată
pentru furnizare
a
serviciile
furnizarea
serviciilor oferită
serviciilor
de către Furnizor
[se va completa de
ofertant]
Unitatea
Administrativ
Teritorială
In
termen
de
Căiuţi, judetul
maxim
10(zece)
Bacău, cu
zile de la livrarea şi
sediul în Str.
recepția cantitativă
Principală
și
calitativă
a
nr.471, sat
produsului la locul
Căiuţi, comuna
final de destinatie
Căiuţi, judetul
Bacău, CP
60709

13.
Neîndeplinirea sarcinilor și despăgubiri generale: În cazul în care Furnizorul nu livrează
produsul sau parte din articolele care compun produsul, până la Datele de livrare specificate în
Graficul de livrare din prezenta Anexa conform punctului 12 de mai sus, Cumpărătorul poate deduce
din Preţul Contractului, cu titlu de despăgubiri generale, o sumă echivalentă cu procentul de 0,25%
pe zi de întârziere din preţul de livrare al Bunurilor livrate și serviciilor asociate furnizate cu
întârziere, până la livrarea sau executarea efectivă, fără a depăşi deducerea maximă în procent de
10% din Prețul bunurilor livrate și serviciilor asociate furnizate cu întârziere. După ce se ajunge la
deducerea maximă, Cumpărătorul poate rezilia Contractul în conformitate cu Clauza 6.1 din
Contract.
Numele furnizorului ______________________________________
Semnătura autorizată şi ştampila __________________________________
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Anexa nr. 2
CONTRACT DE FURNIZARE
ACEST CONTRACT numărul 08/SH/2019 încheiat în data de _____________, 2019, între
Ministerul Apelor și Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienţi – Finanțare Adițională”, cu sediul în Calea Plevnei nr.46-48, corp E, etaj
1, camera 11, Sector 1,Bucureşti, România, cod fiscal 36904099, cont nr.
RO74TREZ23A700502650100X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a
Municipiului Bucureşti reprezentat de către Ioan DENEȘ, Ministru, în calitate de Cumpărător,
Unitatea Administrativ Teritorială Căiuţi, judetul Bacău, cu sediul în Str. Principală nr.471, sat
Căiuţi, comuna Căiuţi, judetul Bacău, CP 60709, in calitate de Cumpărător -Beneficiar,
reprezentată prin .......................(funcţia)
pe de o parte, şi
……………………………………………, (adresa), (cod fiscal), (cont trezorerie), reprezentată prin……….
(funcţia), în calitate de Furnizor, pe de altă parte.
AVÂND ÎN VEDERE Cererea de Oferta emisă de Cumpărător pentru achiziția unui cântar rutier
și a serviciilor asociate livrării acestuia în perioada convenită a produsului definit în prezentul
contract și listate în tabelul de mai jos:
Nr. crt.
1

Denumire produs
Furnizare Cântar rutier și servicii asociate

UM
buc

Nr. buc.
1

ce trebuie furnizate de Furnizor, adică Contractul 08/SH/2019 (de aici înainte numit
“Contract”) şi faptul că Cumpărătorul a acceptat oferta Furnizorului privind livrarea,
asamblarea, montarea și instalarea acestuia și furnizarea serviciilor asociate livrarii produsului
din cadrul Contractului pentru suma totală de________ RON (……în litere), inclusiv TVA, de
aici înainte numit “Preţul Contractului”.
PREZENTUL CONTRACT PREVEDE URMĂTOARELE:
1.
Următoarele documente constituie se citesc şi se interpretează ca fiind parte a
prezentului contract, şi anume:
a)
Anexa I. Formular de ofertă;
b)
Anexa II.Termenii și condițiile de livrare și plată completate, inclusiv specificațiile
tehnice și clarificări privind oferta (dacă este cazul) din oferta acceptată a Furnizorului.
Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se
explicitează reciproc. În cazul unor ambiguităţi sau conflicte între aceste documente, ordinea
de precedență va fi cea de mai sus.
2.
Având în vedere plăţile ce trebuie făcute de către Cumpărător și CumpărătorulBeneficiar Furnizorului aşa cum se menţionează mai departe, Furnizorul se angajează prin
prezentul Contract încheiat cu Cumpărătorul și Cumpărătorul-Beneficiar să execute şi să
finalizeze livrările din cadrul contractului şi să remedieze orice defecte în conformitate cu
prevederile Contractului.
3.
Cumpărătorul și Cumpărătorul-Beneficiar se angajează prin prezentul Contract să
plătească pentru bunul livrat şi acceptat şi pentru remedierea oricăror defecte, precum și
pentru furnizarea serviciilor asociate, Preţul Contractului, în conformitate cu Condiţiile de
Plată prevăzute în Contract.
4.

Condiţii de Plată
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La livrarea şi receptionarea produsului și furnizarea serviciilor asociate care fac obiectul
acestui Contract, plata se va face în contul de trezorerie al Furnizorului, astfel:
- 95 % (nouăzeci şi cinci la sută) din Prețul Total cu TVA inclus va fi plătit de catre
Cumpărător.
- 5% (cinci la sută) din Prețul Total cu TVA inclus va fi plătit de către CumpărătorulBeneficiar.
Plata va fi făcută în baza unui Proces-verbal de recepție calitativă si cantitativă emis de către
o Comisie de recepție nominalizată de către Cumpărător, care atestă că produsul și serviciile
asociate au fost furnizate Cumpărătorului-Beneficiar împreună cu documentele de livrare
listate la punctul 8 din Anexa II -Termenii şi condiţiile de livrare și plată, și ca produsul și
serviciile asociate au fost recepționate cantitativ și calitativ. Plata facturii emise de Furnizor
la data procesului verbal de recepție se va face in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la
data facturii.
5.
Amendamente
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care
lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
6.
Rezilierea
6.1 Rezilierea pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Furnizor
a)
Cumpărătorul, fara a prejudicia orice alte remedii pentru încălcarea Contractului,
poate rezilia Contractul în totalitate sau în parte printr-o notificare scrisă de neîndeplinire a
obligațiilor contractuale de către Furnizor, transmisă acestuia:
(i)
Dacă Furnizorul nu livreaza bunurile în totalitate sau în parte în perioada prevazută în
Contract, sau într-o perioadă extinsă stabilită de părți;
(ii)
Dacă Furnizorul nu-și duce la îndeplinire oricare din obligațiile contractuale sau:
(iii)
Dacă Furnizorul, în opinia Cumpărătorului s-a angajat în acțiuni de fraudă și corupție în
legatură cu competiția pentru Contract sau în execuția acestuia, așa cum se definesc acestea
în Clauza 7 menționată mai jos.
b)
În cazul în care Cumpărătorul reziliază contractul în totalitate sau în parte, acesta poate
achiziționa, în termeni si conditii corespunzătoare, bunuri și servicii asociate similare cu cele
nefurnizate. Furnizorul va datora Cumpărătorului acoperirea costurilor suplimentare pentru
aceste bunuri si servicii asociate similare. Totuşi, dacă e cazul, Furnizorul va continua să
execute partea din Contract ce nu a fost reziliată.
6.2 Denunţare unilaterală
a)
Cumpărătorul, printr-o notificare transmisă Furnizorului, poate denunţa unilateral
contractul, în totalitate sau în parte, în orice moment. În notificare se va specifica faptul că
denunţarea se face la dorința Cumpărătorului, măsura în care se denunţă prestația Furnizorului
în cadrul Contractului și data de la care Contractul se consideră denunţat.
7.
Frauda si corupție
Dacă Cumpărătorul descoperă că Furnizorul și/sau angajații, consultanții, subcontractorii
acestuia s-au implicat în practici de corupţie, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive
(precum sunt definite în Procedurile de sancţionare ale Băncii) în procesul de licitaţie pentru
atribuirea Contractului sau pe parcursul derulării Contractului, Cumpărătorul poate rezilia
contractul dupa transmiterea unui preaviz de 14 (paisprezece) zile.
8.
Inspecție și Audit
Furnizorul va îndeplini toate instrucţiunile Cumpărătorului sau ale Cumpărătorului -Beneficiar
care respectă legislația în vigoare.
Furnizorul va permite şi va impune subcontractorilor săi ca Banca Mondială şi/sau persoane
angajate de Bancă să inspecteze birourile furnizorilor şi toate conturile şi înregistrările în
legătură cu derularea Contractului şi depunerea ofertei şi să asigure auditarea acestora de
către auditorii numiţi de către Bancă, în cazul în care Banca solicită astfel. Se atrage atenţia
Furnizorului şi subcontractorilor săi că acţiunile care au ca scop neîndeplinirea acestor obligaţii
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constituie o practică interzisă care poate determina anularea contractului (şi de asemenea
determinarea ineligibilităţii conform procedurilor de sancţionare aplicabile).
Din partea Furnizorului,

Din partea Cumpărătorului,
Ministerul Apelor și Pădurilor
MINISTRU
__________________

Din partea CumpărătoruluiBeneficiar,
UAT
(Nume, functia)
___________________
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Anexa nr. 3
Ofertant
__________________
[numele]
Declaraţie pe propria răspundere
Subscrisa [denumirea firmei, numele ofertantului], în calitate de Ofertant la procedura de
achiziție 08/SH/2019 pentru atribuirea contractului pentru achiziţia unui cântar rutier şi a
serviciilor asociate livrării acestuia destinat Unității Administrativ-Teritoriale Căiuti,
judetul Bacău, în cadrul Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” Finanțare
Adițională, organizată de UMP INPC din cadrul Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin dl/dna
__________________ [numele reprezentantului autorizat], in calitate de____________, la data
de_______________ [data limita de depunere a ofertelor], declar pe propria răspundere că:
(a) Mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(b) Nu am fost condamnat, în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru
(i) praticipare la activităţi ale unei organizaţii criminale, (ii) corupţie, (iii) fraudă şi (iv) spălare
de bani;
(c) Nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile acesteia nu sunt conduse de un
administrator judiciar;
(d) Activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii;
(e) Nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute
la lit. (c)-(d);
(f) Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă, pentru o faptă care a adus
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că UMP-INPC din cadrul Ministerul Apelor şi Pădurilor are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
________________________
Nume Ofertant
______________________
[Nume semnatar autorizat și semnătura]
Data completării ......................
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Anexa nr. 4
Ofertant
_______________________
(numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
Ministerul Apelor si Padurilor
Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”- Finanțare Adițională
Calea Plevnei nr.46-48, Sector 1, Bucureşti, România
Doamnelor, Domnilor,
1.
Examinând Cererea de Ofertă cu privire la procedura 08/SH/2019, subsemnaţii,
reprezentanţi ai ofertantului _________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,
să furnizăm, să livrăm, să asamblăm și să montăm următoarele articole:
Nr.
crt. Denumire produs

UM

Nr.
buc.

1

buc

1

Cântar rutier

pentru suma de ___________ RON, , la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
__________ RON, plătibilă după recepţia articolelor.
2.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm
bunurile în graficul de timp și la locul de destinație indicat în Anexa nr. 1 Termenii și condițiile
de livrare și plată.
3.
Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șaizeci de zile),
respectiv până la data de 06.04.2019 şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.
Până la încheierea şi semnarea contractului de furnizare aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
5.
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
(Numele, semnatura), în calitate de _______________, legal autorizat sa semnez
oferta pentru şi în numele __________________________ (numele ofertantului).
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