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 ALMERA   INTERNATIONAL   S.R.L. 
Sediul Social: Galaţi, Strada Brăilei, nr.68, bloc BR3, ap.192, cod 800098 
Fabrica de produse Lactate Bacău: 
Strada Alexei Tolstoi, nr.67, cod 600293, Tel/Fax 0040 234.588.380 
Depozit Galaţi: 
Strada Cetăţianu Ion, nr. 7, cod 800198, Tel./Fax: 0040 236.466.225  
www.almera.ro    e-mail: office@almera.ro  

 

 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

 

- Cerere de oferta - 

Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea 
rezultatelor cercetarii in ciclul productiv aparatura de laborator – analizor lapte din 
cadrul proiectului “Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu 
concentrate proteice – LACTOPROT”, ID/COD SMIS – CSNR: 1261/38777, Contract de 
finantare: 402/01.08.2012, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritară 2: 
Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea:  2.3.3 
Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor 

Denumirea echipamentului: analizor lapte – 1 buc  

 

CUPRINS 
Capitolul I: Calendarul procedurii de atribuire 
Capitolul II: Fisa de date a achizitiei 
Capitolul III:  Caietul de sarcini (specificatii tehnice) 
Capitolul IV: Formulare 
Capitolul V: Model de contract  
Capitolul VI:  Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/29.10.2012 - privind 
aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din 
instrumente structurale, obiectivul  Convergenta   
 
Procedura de achizitie: Procedura reglementata in conformitate cu Ordinul Ministrului 
Afacerilor Europene nr. 1050/29.10.2012 - privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile 
beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul  Convergenta   
 

NOTA 

 Participarea la aceasta licitatie este deschisa tuturor operatorilor economici interesati, 
persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de constituire. 

 La depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertantii sunt obligati sa respecte  toate 
instructiunile, formularele, cerintele din documentația de atribuire. 

 Anexele s i formularele prevazute in cadrul documentatiei de atribuire trebuie 
completate in mod corespunzator, conform cerintelor inscrise in fisa de date a 
achizitiei.  
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CAPITOLUL I 
CALENDARUL  PROCEDURII  DE  ATRIBUIRE 

 

Nr. 

Crt. 
ETAPA 

Data 

Previzionată 
Ora 

1. 

Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii : 

a).Identificarea procedurii 

b).Intocmirea documentatiei de atribuire 

c).Identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului 

08.03.2013 - 

2. Publicarea anuntului de intentie 11.03.2013 - 

3. Transmiterea invitatiei de participare la minim 3 potentiali ofertanti 11.03.2013 - 

4. Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire 11.03.2013 - 

5. Termenul limita pentru primirea de solicitari de clarificari privind 
documentatia de atribuire 

18.03.2013 16.00 

6. 
Termenul limita pentru raspuns la solicitarile de clarificari privind 
documentatia de atribuire 19.03.2013 16.00 

7. Numirea comisiei de evaluare 20.03.2013 - 

8. Termenul limita pentru depunerea ofertelor 25.03.2013 12.00 

9. Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului-verbal de deschidere 25.03.2013 13.00 

10. Verificarea cerintelor minime de calificare si stabilirea operatorilor 
economici calificati 25.03.2013 - 

11. Verificarea ofertelor 26.03.2013 - 

12. Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor 
admisibile 26.03.2013 - 

13. Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, dupa caz, anularea 
procedurii 

26.03.2013 - 

14. Intocmirea procesului verbal de evaluare a ofertelor 26.03.2013 - 

15. Intocmirea notificarii privind rezultatul aplicarii procedurii si 
comunicarea rezultatului procedurii catre toti ofertantii 

26.03.2013 - 

16. Semnarea contractului de achizitie  27.03.2013 - 

17. Intocmirea dosarului de achizitie  28.03.2013 - 

 

Nota : Ora indicata este ora oficiala a Romaniei 
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CAPITOLUL II  

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 
 

 Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si 
particulare care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, 
indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului.  

Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie “DOCUMENTATIA de ATRIBUIRE” 
si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si 
specificatiilor tehnice continute in aceasta Documentatie de atribuire. Esecul de a depune o 
oferta care sa contina toate informatiile cerute in termenul prevazut va duce la respingerea 
ofertei.  

Nu se va tine cont de exprimarea nici unei rezerve in oferta cu privire la 
“Documentatia de atribuire”. Orice exprimare a unei astfel de rezrve poate duce la respingerea 
ofertei, fara nici o evaluare. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si 
depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul 
economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. 

 
II.1. BENEFICIAR PRIVAT  
Denumire: Almera International SRL 
Sediu social : Galati, Strada Brailei nr.68, Bl.BR3, ap.192 
Adresa de livrare : Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod postal 
600293, Jud. Bacau, Romania 
Localitate: Bacau, judetul Bacau Cod postal: 600293 Tara: Romania 
Persoana de contact:  LUNGULESCU GEORGETA 
CRISTINA 

Telefon: 0234 588380 

E-mail: office@almera.ro ; mihaela.vlad@almera.ro Fax:  0234 588380 
 

 Principala activitate a BENEFICIARULUI PRIVAT: Cod CAEN 1051 - Fabricarea 
produselor lactate si a branzeturilor 
Codul CAEN al proiectului: 7211 -  Cercetare dezvoltare in biotehnologie 

 
 BENEFICIARUL PRIVAT conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 

1050/29.10.2012 - privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor 
privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta  -
achizitioneaza in numele altei autoritati contractante 

   DA    NU  
 
Alte informatii si / sau clarificari ce pot fi obtinute: 
 x  la adresa mai sus 
mentionata 
 

Tel:, fax: 0234 588380 
e-mail: office@almera.ro ; mihaela.vlad@almera 

Data si ora limita de primire a solicitarilor de clarificari: 18 martie 2013, ora 16.00 
Data limita de transmitere a raspunsurilor la clarificari: 19 martie 2013, ora 16.00 
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 Cai de atac 
Eventualele contestatii se pot depune in scris de catre ofertant la Judecatoria Bacau. 
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua 
urmatoare luarii la cunostinta  de catre contestator despre actul pe care acesta il 
considera nelegal. Documentatia de atribuire se poate contesta in termen de 5 zile. 

 
 Sursa de finantare 

Se specifica sursele de 
finantare ale contractului 
ce urmeaza  a fi atribuit: 
 

Dupa caz, proiect / program finantat din fonduri comunitare: 
DA     x     NU   □ 

- Surse proprii  
- Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul 

Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii 
Economice, Axa prioritară 2: Competitivitate prin 
Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, 
Operaţiunea: 2.3.3 Promovarea inovării în cadrul 
întreprinderilor 

 
 
II.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
II.2.1. Descriere 
Denumire contract: “ Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare 
pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv - aparatura de laborator" 
– analizor lapte – 1 bucată 
Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare 
(a) Lucrari                                   

 
(b) Produse                        X (c) Servicii           

Executie                                    
Proiectare si executie                
Realizarea prin orice mijloace 
corespunzatoare cerintelor 
specificate de beneficiarul  
privat                                        

Cumparare                         X 
Leasing                                
Inchiriere                             
Cumparare in rate                

Categoria serviciului 
 
 2A                   
 2B                   
           

 
 
Principala locatie a lucrarii: 
 
 

Nu este cazul 
 

Principalul loc de livrare : 
S.C. Almera International S.R.L. 
Fabrica de Produse Lactate Bacau  
Str. Alexei Tolstoi nr. 67, cod 
postal 600293, Jud. Bacau, 
Romania  
Cod CVP 
38434530-0 Analizoare lapte 

Principalul loc de 
prestare: 
 

 
Nu este cazul 

 

Procedura se finalizeaza prin: 
Contract de achizitie:               X 
Incheierea unui acord cadru:     
Durata contractului de achizitie: 120 zile de la data semnarii contractului  
Informatii privind acordul cadru  – nu este cazul 
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Divizarea pe loturi   
                  DA           NU X 
Daca DA: 
Un singur lot                                 Unul sau mai multe                                 Toate loturile  
Alte informatii referitoare la loturi:  Nu este cazul 
Oferte alternative sunt acceptate               DA   NU X  
 
II.2.2. Cantitatea sau scopul contractului 
 

BENEFICIARUL PRIVAT nu va modifica natura sau cantitatea produselor solicitate 
initial in Caietul de sarcini. 

Se doreste achizitionarea unui echipament pentru analiza fizico-chimica a laptelui 
materie prima, a subproduselor sale precum si a produselor finite –analizor lapte- avand 
caracteristicile minimale detaliate in”Caietul de sarcini“. 

Toate produsele furnizate trebuie sa fie noi, nefolosite si originale. 
 

Valoarea estimata a achizitiei: 261.616 lei, fara TVA (59.850 EURO fara TVA). 
Data si cursul pentru care s-a determinat echivalenta Ron / Eur: 1 EUR = 4,3712 RON 

– curs Euroinfo valabil pentru luna martie  2013. 
 
II.3. PROCEDURA : Cerere de oferta 
 
II.4. LEGISLATIA APLICATA:  Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 
1050/29.10.2012 - privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de 
proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul  Convergenta   

  
II.5. CRITERII DE CALIFICARE SI / SAU DE SELECTIE 
 
Toate documentele mentionate mai jos, de la toate punctele, trebuie sa fie prezentate conform 
cerintelor si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. 
 
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele 
intreg al persoanei semnatare. 
 
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, beneficiarul privat are 
dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. 
 
Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: 
a) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de 
calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat documente relevante în acest 
sens; 
b) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată în 
considerare 
c) in urma verificarilor se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce 
urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la 
parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. 
 
In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a 
fi executat, beneficiarul privat are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o 
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decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu 
privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv. 
 
O oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi executat 
atunci cand pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin de 85% din valoarea estimata a 
contractului respectiv sau, in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 5 oferte atunci 
cand pretul ofertat reprezinta mai putin de 85% din media aritmetica a ofertelor respective.  
 
Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: 
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; 
b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit beneficiarul 
privat în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru 
aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă 
renunţarea la clauzele respective; 
c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi 
care nu pot fi justificate.  
Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt comparabile din punct de vedere al 
valorii performantelor tehnice si al obiectului acestora cu cerintele mentionate in caietul de 
sarcini.  
 
II.5.1. Participare ofertanti 
eligibili 

Aceasta procedura permite accesul in conditii egale 
tuturor operatorilor economici, persoane fizice si juridice 
in conformitate cu oprevederile legale si care au 
capacitatea de exercitiu necesara indeplinirii contractului. 

II.5.2. Situatia personala a ofertantului 
Declaratie privind eligibilitatea 

 
 

Solicitat  X            Nesolicitat        
 

Cerinte obligatorii: 
- Se va completa Declaratia privind eligibilitatea - 
Formularul nr. 1 

Nota: 
Incadrarea in situatia prevazuta in Declaratia privind eligibilitatea atrage 
excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului. 

- Se va completa Declaratie privind calitatea de 
participant la procedura, completata in conformitate 
cu  Formularul nr. 1A.  

II.5.3. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 
Persoane juridice/fizice romane 
 
 
 
 
 
 

Solicitat  X   Nesolicitat        
 

Cerinte obligatorii: 
Se vor prezenta urmatoarele documente: 
- Certificat de inregistrare  emis de Oficiul Registrului 
Comertului – original sau copie conforma cu originalul 
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului cu 
cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a 
ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al 
ofertantului corespunde cu obiectul contractului, cât și 
faptul că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea 
Legii 85/2006 privind procedura insolvenței – original 
sau copie legalizata  
Informaţiile minimale ce trebuie cuprinse în certificatul 
constatator sunt: 
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de 
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înregistrare); 
- obiectul principal şi obiectele secundare de activitate; 
- asociati, reprezentanţi legali; 
- existenţa de menţiuni referitoare la declanşarea 
procedurii de reorganizare judiciară sau faliment, conform 
Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidare 
judiciară voluntară conform Legii nr. 31/1990 republicată 
şi completată sau orice altă procedură. 

Persoane juridice /fizice straine 
Solicitat  X   Nesolicitat        

 

Cerinta obligatorie: 
Operatorul economic strain va prezenta echivalentul 
documentelor mentionate la punctul II.5.3. 
Se vor pune la dispozitia BENEFICIARULUI PRIVAT 
documente edificatoare care dovedesc o forma de 
inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere 
profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara 
in care ofertantul este rezident, traduse si legalizate in mod 
obligatoriu in limba romana de catre un traducator 
autorizat. 

II.5.4. Situatia economico-financiara 
Informatii privind situatia 
economico - financiara      
 
 
 
     

  Solicitat  X   Nesolicitat        
 

Cerinte obligatorii: 
- Se va completa Fisa de informatii generale - 
Formularul nr. 2  
Prezentarea bilantului contabil, contului de profit si 
pierdere, pe ultimii 2 ani (2010 si 2011), vizat si 
inregistrat de organele competente – copie conforma cu 
originalul 
 
Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata 
(stampila CONFORM CU ORIGINALUL pe fiecare 
pagina a bilanturilor, stampila operatorului economic si 
semnatura acestuia) pentru conformitate cu originalul.  
Operatorii economici nerezidenti (straini): in masura in 
care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de 
legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit 
operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte 
documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a 
situatiei economice si financiare a operatorului economic. 
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea 
acestora in limba romana.  

II.5.5. Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Informatii privind  capacitatea 
tehnica si profesionala 
 
 Solicitat  X    Nesolicitat        

Cerinte obligatorii: 
Se va completa Lista principalelor livrari in ultimii 3 
ani in conformitate cu Formularul 3 
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II.6. PREZENTAREA OFERTEI 
 
II.6.1. 
Limba de 
redactare a 
ofertei  

Oferta va fi prezentata in limba romana sau limba engleza, dupa caz :  
- Ofertantii rezidenti in Romania vor prezenta intreaga documentatie in limba 

romana. 
- Ofertantii straini  vor prezenta intreaga documentatie in limba engleza. 

Documentatia tehnica (manual de utilizare si alte instructiuni tehnice) poate fi 
prezentata in limba romana sau in limba engleza. 
Ofertantul castigator are obligatia de a prezenta documentatia tehnica in limba 
romana, inaintea semnarii contractului de furnizare.  

II.6.2. 
Perioada de 
valabilitate 
a ofertei 

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 120 zile de la termenul limita de depunere a 
ofertelor. 

II.6.3. 
Moneda in 
care este 
exprimat 
pretul 
contractului 

Preturile vor fi exprimate in LEI sau in EURO 
1 Euro = 4.3712 RON curs euroinfo valabil pentru  martie 2013 
http://ec.europa.eu/budget/contractsgrants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  

II.6.4. 
Modul de 
prezentare a 
propunerii 
tehnice 

Prin oferta tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii 
echipamentelor care urmeaza a fi furnizate cu cerintele minime prevazute in Caietul 
de Sarcini. 
Cerintele prevazute in Caietul de Sarcini sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care 
nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse iar operatorul economic exclus de 
la procedura. 
Echipamentul furnizat trebuie sa fie nou, nefolosit si original.  
Cerinte minime obligatorii: 
Pentru prezentarea propunerii tehnice se va prezenta: 
a.Fisa tehnica a echipamentului emisa de producator (manual de utilizare si alte 
instructiuni tehnice) - poate fi prezentata in limba engleza, dar  insotita de traducerea 
in limba romana. 
b.Graficul de timp pentru livrarea produselor – Formularul nr. 6; 
Se vor mentiona orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea 
corespunzatoare a propunerii sale tehnice. 

II.6.5. 
Modul de 
prezentare a 
propunerii 
financiare 

Ofertantul trebuie sa completeze: 
a.Formularul de oferta – Formularul nr. 7 
b.Formularul de propunere financiara – Formularul nr.8 
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate 
informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si 
comerciale legate de obiectul contractului de achizitie. 
Cerinte minime obligatorii: 
Preturile vor fi exprimate in LEI sau EURO. 
1 EUR = 4,3712 RON 
- Preturile vor include toate costurile legate de transport, instruirea personalului de 
exploatare, instalare si punere in functiune la sediul BENEFICIARULUI PRIVAT 
din Bacau, Str. Alexei Tolstoi nr. 67, cod postal 600293, Jud. Bacau, Romania. 
Oferta are caracter ferm, pretul ramanand ferm pe toata durata de indeplinire a 
contractului. 
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Propunerea financiara va fi insotita de declaratia de asumare a prevederilor 
contractuale incluse in capitolul IV „Formulare”, conform Formular nr. 9 - 
Declaratie privind respectarea prevederilor documentatiei de atribuire, a 
clauzelor contractuale minimale si furnizarea in intregime a bunurilor”. 

II.6.6. 
Modul de 
prezentare a 
ofertei 

Oferta, in original, se transmite impreuna cu Scrisoarea de inaintare (Formular nr.  
10) 
Oferta, in original, se va depune in asa fel incat sa fie primita de catre 
BENEFICIARUL PRIVAT inainte de termenul limita de depunere specificat in 
Anuntul de participare.  
Ofertele, in original, trebuie sa contina toate documentele si informatiile solicitate si 
se vor depune la S.C. Almera International S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau  
Str. Alexei Tolstoi nr. 67, cod postal 600293, Jud. Bacau, Romania, in perioada 11 
martie - 25 martie 2013, de luni pana vineri, intre orele 8.00-16.00. 
Data limita de depunere 25 martie 2013, ora 12.00. 
 
Ofertele, depuse la alta adresa decat cea indicata vor fi respinse ca inacceptabile si 
returnate nedeschise. 
 
Oferta se depune intr-un exemplar, original . 
 
Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei si de a 
anexa un opis al documentelor prezentate. 
 
Oferta va contine: 
 
 Declaratia privind eligibilitatea - Formular nr. 1 
 Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul nr. 1A 
 Certificat de inregistrare  pentru persoane fizice sau juridice, eliberat de Oficiul 
Registrului Comertului sau echivalent - copie certificata pentru conformitate cu 
originalul 
 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului  Comertului sau echivalent, valabil 
la data deschiderii ofertelor – original sau copie legalizata 
 Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pe ultimii 2 ani (2010 si 2011) - 
copie certificata pentru conformitate cu originalul 
 Fisa de informatii generale - Formular nr. 2 
 Declaratie privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani  - Formular nr. 3  
 Declaratie privind standardele de protectie a mediului – Formularul nr. 4 
 Declaratie privind  respectarea normelor de protectia si securitatea muncii – 
Formular nr. 5 
 Graficul de timp pentru livrarea produselor – Formularul nr. 6; 
 Formularul de oferta - Formularul nr. 7 
 Formularul de propunere financiara - Formularul nr. 8 
 Formular nr.9 - Declaratie privind respectarea prevederilor documentatiei de 
atribuire, a clauzelor contractuale minimale si furnizarea in intregime a bunurilor”. 
 
„PLICUL va contine : 
 Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului; 
 Adresa BENEFICIARULUI PRIVAT indicata mai sus la care este depusa oferta; 
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 Mentiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE  25 martie 2013 
ORA 13.00” 

 
Plicul trebuie sa fie insotit de Scrisoarea de inaintare (Formular nr.  10), care NU 
va fi inclus in plicul ce contine oferta, ci se va depune o data cu acesta la 
Registratura BENEFICIARULUI PRIVAT (atasat plicului continand oferta) 
 
ATENTIE !! 
Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite 
returnarea ofertei fara a fi deschisa, daca va fi cazul. 
Daca se constata lipsa anumitor documente, comisia de evaluare va respinge oferta 
respectiva, notificand in scris ofertantul. 
Plicul continand oferta se primeste de catre BENEFICIARUL PRIVAT numai daca 
este intact, sigilat si netransparent. 
Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi 
numerotate.  
Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar 
daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. 
Nu se accepta oferte alternative. 

II.6.7. Data 
limita de 
depunere a 
ofertelor 

25 martie 2013, ora 12.00 
Ofertele depuse dupa expirarea termenului limita indicat vor fi respinse și returnate 
nedeschise. 

II.6.8. 
Posibilitatea 
retragerii 
sau 
modificarii 
ofertei 

Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin notificare scrisa adresata 
BENEFICIARULUI PRIVAT, pana la data si ora deschiderii ofertelor. 
Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru 
depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta BENEFICIARULUI PRIVAT o cerere 
de retragere a ofertei in vederea modificarii. 
BENEFICIARUL PRIVAT nu este raspunzator in cazul imposibilitatii ofertantului de 
a depune noua oferta, modificata, pana la data si ora limita, stabilita in documentatia 
de atribuire.  
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea 
datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la 
procedura pentru atribuirea contractului. 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului. 

II.6.9. 
Deschiderea 
ofertelor 

Locul deschiderii ofertelor:  
S.C. Almera International S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau  Str. Alexei 
Tolstoi nr. 67, cod postal 600293, Jud. Bacau, Romania 
Data si ora de deschidere a ofertelor: 25 martie 2013, ora 13.00 
Ofertantii pot trimite sau nu un reprezentant al firmei care sa participe la sesiunea de 
deschidere a ofertelor. Participantii la sedinta de deschidere trebuie sa prezinte 
Imputernicirea – Formular 12. 

II.6.10. 
Costurile 
asociate 
elaborarii si 
prezentarii 
ofertei 

Ofertantul va suporta toate costurile legate de elaborarea si prezentarea ofertei sale, 
precum si a documentelor care o insotesc. Niciun fel de cost legat de aceste aspecte 
nu va fi suportat/rambursat de catre BENEFECIARUL PRIVAT. 
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II.7. CRITERII DE ATRIBUIRE 
 
Pretul cel mai scazut                                                                                     
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic                         x 
Detalii privind criteriile şi aplicarea algoritmului de calcul: A se vedea Secţiunea III - Caiet de 
sarcini 
 
II.8. INFORMARE OFERTANTI 
 
BENEFICIARUL PRIVAT va informa toti ofertantii cu privire la rezultatul aplicarii 
procedurii de atribuire in conformitate cu legislatia in vigoare.  
Ofertantii a caror oferta nu a fost declarata castigatoare vor fi informati . 
 
II.9. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 
II.9.1. Ajustarea  pretului 
contractului DA □           NU  x 

Preţul este ferm şi nerevizuibil pe toată perioada 
contractului. 

II.9. 2. Stabilirea ofertei 
castigatoare 

Beneficiarul privat are obligatia de a stabili oferta 
castigatoare pe baza criteriului „oferta cea mai avantajoasa  
din punct de vedere economic” 
Contractul se atribuite Ofertantului care, in urma aplicării 
algoritmului de calcul va obtine punctajul cel mai mare. 

 
Aprobat, 
 
DIRECTOR  GENERAL , 
Dr. Ing. Lungulescu Grigorie 
 
Reprezentant legal, 
Ec.Mihaela Vlad 
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CAPITOLUL III 
CAIETUL DE SARCINI  

(specificatii tehnice) 
 

Acest Caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru 
achizitia “Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru 
introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv - aparatura de laborator" – analizor 
lapte, in cadrul proiectului “Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu 
concentrate proteice” – LACTOPROT, ID/COD SMIS – CSNR :1261/38777, Contract de 
finantare : 402/01.08.2012, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, 
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa Prioritara 2 – 
Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operatiunea 2.3.3 
Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor si constituie ansamblul cerintelor pe baza 
carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica . 

Caietul de sarcini contine, specificatii tehnice care definesc caracteristicile referitoare 
la nivelul calitativ, tehnic si de performantã, siguranta în exploatare, dimensiuni, precum si 
sisteme de asigurare a calitãtii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, 
etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitãtii cu standarde relevante sau 
altele asemenea. 

Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime si obligatorii, ofertele 
care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme. 

Nu se accepta oferte alternative. 
 
Echipamentul furnizat trebuie sa fie NOU, NEFOLOSIT si ORIGINAL. 

 
Se doreste achizitionarea unui echipament pentru analiza fizico chimica a laptelui 

materie prima, a subproduselor sale precum si a produselor finite cu urmatoarele caracteristici: 
 Tehnologia utilizata:  Infraroșu cu transformanta Fourier 
 Numar probe analizate:  minim 40/ora 
 Spalare :   automata si programabila 
 Domeniu de măsurare:  Grăsime :      intre 0 % si 50%,  

Proteină :      intre 0% si 15%,  
Carbohidrați (lactoza, glucoza, etc):  intre 0% si 15%,  
Substanță uscată totală :  intre 0 % si 50% 

 Produse si parametrii analizati prin calibrari gata de utilizare : lapte materie 
prima de vaca, oaie si capra, lapte degresat, lapte praf reconstituit, zara, zer, 
grasimi din lapte, ultrafiltrat (rezultat prin ultrafiltrarea zerului , zarei sau a 
laptelui degresat), iaurt, produse fermentate din lapte. 
 

Produs 
PARAMETRI  ANALIZATI 

Grasime Proteina Cazeina Lactoza Substanta 
uscata totala 

Substanta 
uscata 
negrasa 

Punct 
de 

inghet 

Aciditate 
totala Densitate 

Acizi 
grasi 
liberi 

Uree 

U.M. % % % % % % max °C °SH* 1000*g/cm³ Mevk/
L mg/100ml 

Lapte  materie prima de vaca, 
oaie si capra, lapte degresat, 
lapte praf reconstituit, zara 

X X X X X X X X X X X 

Zer X X  X X   X    
ULTRAFILTRAT  (rezultat prin 
ultrafiltrarea zerului , zarei sau a 
laptelui degresat) 

X X  X X X          

Grasimi din lapte X X   X X X  X         
Iaurt si produse fermentate X X    X          

* aciditatea poate fi exprimata in grade Soxhlet  sau echivalent 
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 Acuratete absoluta  

Produs 

ACURATETEA  ABSOLUTA 

Grasime Proteina Cazeina Lactoza 
Substanta 

uscata 
totala 

Substanta 
uscata 

negrasa 

Punct 
de 

inghet 

Aciditate 
totala Densitate 

Acizi 
grasi 
liberi 

Uree 

U.M. % max %max %max %max %max %max max °C max °SH 1000*g/cm³ Mevk/
L mg/100ml 

Lapte  materie prima de vaca,  
oaie si capra, lapte degresat, 
lapte praf reconstituit, zara 

0.01 0.09 0.10 0.12 0.15 0.10 0.01 0.20 0.70 0.10 4 

Zer 0.04 0.20  0.12 0.15   0.70    
ULTRAFILTRAT  (rezultat prin 
 ultrafiltrarea zerului , zarei sau a 
laptelui degresat) 

0.10 0.15   0.40  0.30 0.30           

Grasimi din lapte 0.30 0.04   0.05 1.80 0.10 0.01          

Iaurt si produse fermentate 0.30 0.10     0.30             

 
 

 Repetabilitate absoluta  

Produs 

REPETABILITATEA  ABSOLUTA 

Grasime Proteina Cazeina Lactoza Substanta 
uscata totala 

Substanta 
uscata 

negrasa 

Punct 
de 

inghet 

Aciditate 
totala Densitate 

Acizi 
grasi 
liberi 

Uree 

U.M. %max %max %max %max %max %max max °C max °SH 1000*g/cm³ Mevk/
L mg/100ml 

Lapte  materie prima de vaca,  
oaie si capra, lapte degresat, 
lapte praf reconstituit, zara 

0.004 0.04 0.014 0.02 0.02 0.02 0.004 0.04 0.30 0.03 1.60 

Zer 0.01 0.04  0.02 0.02    0.20       
ULTRAFILTRAT  (rezultat prin 
ultrafiltrarea zerului , zarei sau a 
laptelui degresat) 

0.02 0.08   0.04  0.05 0.06            

Grasimi din lapte 0.10 0.01   0.07 0.15 0.02 0.004          

Iaurt si produse fermentate 0.05 0.01     0.06            

 
 

 Caracteristici software:  - Sa ruleze pe sistemul Windows 7 32/64 bit 
      - Graficul probei de verificare (pilot) conform IDF 141 sau  
            echivalent. 

 Standarde şi aprobări :   -  Etichetare CE sau echivalent 
 
 

OBLIGATIILE FURNIZORULUI 
1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca echipamentul furnizat este nou, nefolosit si original. 
2. Furnizorul are obligatia de a face transportul, descarcarea, instalarea si punerea in functiune a 
echipamentului fara a solicita costuri suplimentare fata de oferta. 
3. Preturile ofertate sunt DDP Bacau, jud.Bacau. 
4. Se va prezenta Fisa Tehnica si Specificatiile Tehnice emise de producator  precum si orice alte 
documente emise de producator care sa justifice performantele tehnice ale echipamentului. 
 
TERMENE DE GARANTIE SOLICITATE 
1. Termenul de garantie incepe sa curga de la data semnarii Procesului verbal de punere in functiune. 
2. Inauntrul termenului de garantie, furnizorul se obliga sa remedieze gratuit orice deficienta. 
3. Furnizorul are obligatia sa asigure service in perioada de garantie precum si vizita de 
service de intretinere pe an inclusa. 
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AMBALARE SI MARCARE 
1.Furnizorul are obligatia de a ambala echipamentul (si eventualele accesorii ale acestuia) pentru ca 
acesta sa faca fata, fara limitare, la manipulare dura in timpul transportului si expunerii la temperaturi 
extreme, la soare, la precipitatii si la umiditate ridicata, care ar putea sa apara in timpul transportului si 
depozitarii in aer liber, in asa fel incat echipamentul sa ajunga in buna stare la destinatia finala si sa nu 
fie deteriorat pe timpul depozitarii, pana la montarea si punerea in functiune a acestuia. 
 
TERMENE DE LIVRARE SI RECEPTII 
1. Echipamentul va fi livrat la Almera International SRL – punctul de lucru din Bacau, Str. Alexei 
Tolstoi nr. 67, cod postal 600293, Jud. Bacau, Romania . 
2. Receptia echipamentului se va realiza la Almera International SRL – punctul de lucru din Bacau, 
Str. Alexei Tolstoi nr. 67, cod postal 600293, Jud. Bacau, Romania . 
 
 
III.2. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: 
 
Criteriul pentru atribuirea contractului de achizitionare: oferta cea mai avantajoasa din punct de 
vedere economic. 
Oferta va fi considerata avantajoasa pe baza aplicarii urmatorului sistem de factori de evaluare a 
propunerilor tehnice si financiare incluse in oferta respectiva pentru care sunt acordate puncte dupa 
cum urmeaza: 
 

Factori de evaluare Punctaj maxim acordat 
Pentru propunerea financiara:  

1. Pretul ofertei fara TVA 30 
Pentru propunerea tehnica:  

2. Acuratetea absoluta din calibrarea gata de utilizare furnizata de producator 
pentru parametrul „proteina” din lapte  materie prima de vaca, oaie si 
capra, lapte degresat, lapte praf reconstituit, zara 

10 

3. Acuratetea absoluta din calibrarea gata de utilizare furnizata de producator 
pentru parametrul „cazeina” din lapte  materie prima de vaca, oaie si 
capra, lapte degresat, lapte praf reconstituit, zara 

10 

4. Acuratetea absoluta din calibrarea gata de utilizare furnizata de producator 
pentru parametrul „proteina” – ultrafiltrat (rezultat prin ultrafiltrarea 
zerului , zarei sau a laptelui degresat) 

10 

5. Repetabilitate absoluta din calibrarea gata de utilizare furnizata de 
producator pentru parametrul „proteina” din lapte  materie prima de vaca, 
oaie si capra, lapte degresat, lapte praf reconstituit, zara 

10 

6.  Repetabilitate absoluta din calibrarea gata de utilizare furnizata de 
producator pentru parametrul „cazeina” din lapte  materie prima de vaca, 
oaie si capra, lapte degresat, lapte praf reconstituit, zara 

10 

7. Repetabilitate absoluta din calibrarea gata de utilizare furnizata de 
producator pentru parametrul „proteina” – ultrafiltrat (rezultat prin 
ultrafiltrarea zerului , zarei sau a laptelui degresat) 

10 

8. Sa permita transfer si mentinerea de calibrari  prin utilizarea standardizarii 
instrumentului cu solutie de standardizare 

10 

Total 100 
 
Metodologia de acordare a punctajului/algoritmul de calcul: 
 
1. Punctajul pentru factorul de evaluare “Pretul ofertei” se acorda astfel : 

a. Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat 
factorului de evaluare respectiv 30 puncte. 

b. Pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel : 



Page 15 of 52 
Cod de identificare fiscala RO 8574866                                            Nr. inreg. ORC: J17/1024/1996 
RAIFFEISEN BANK S.A                                          RO31RZBR0000060000990593 
VOLKSBANK ROMANIA S.A.         RO83VBBU2511GL0471102701 

 
 

Pn = (Pret minim/Pretn ) x punctaj maxim alocat 
 
- Pret minim = pretul cel mai scazut din ofertele considerate admisibile si conforme din 
punct de vedere tehnic 
- Pret n = pretul ofertei evaluate 
 
2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Acuratetea absoluta din calibrarea gata de utilizare 
furnizata de producator pentru parametrul „proteina” din lapte  materie prima de vaca, oaie si 
capra, lapte degresat, lapte praf reconstituit, zara” se acorda astfel: 
a. pentru o acuratete absoluta cu valori cuprinse intre 0.07 inclusiv si 0.09 –   1 punct 
b. pentru o acuratete absoluta cu valori cuprinse intre 0.05 inclusiv si 0.07 –   5 puncte 
c. pentru o acuratete absoluta cu valori cuprinse intre 0.03 inclusiv si 0.05 – 10 puncte 
Pentru acordarea punctajului ofertantul trebuie sa prezinte Fisa tehnica/Specificatiile 
Tehnice emise de producatorul echipamentului. 
 
3. Punctajul pentru factorul de evaluare “Acuratetea absoluta din calibrarea gata de utilizare 
furnizata de producator pentru parametrul „cazeina” din lapte  materie prima de vaca, oaie si 
capra, lapte degresat, lapte praf reconstituit, zara” se acorda astfel: 
a. pentru o acuratete absoluta cu valori cuprinse intre 0.09 inclusiv si 0.10 –   1 punct 
b. pentru o acuratete absoluta cu valori cuprinse intre 0.08 inclusiv si 0.09 –   5 puncte 
c. pentru o acuratete absoluta cu valori cuprinse intre 0.07 inclusiv si 0.08 – 10 puncte 
Pentru acordarea punctajului ofertantul trebuie sa prezinte Fisa tehnica/Specificatiile 
Tehnice emise de producatorul echipamentului. 
 
4. Punctajul pentru factorul de evaluare “Acuratetea absoluta din calibrarea gata de utilizare 
furnizata de producator pentru parametrul „proteina” – ultrafiltrat (rezultat prin ultrafiltrarea 
zerului , zarei sau a laptelui degresat)” se acorda astfel: 
a. pentru o acuratete absoluta cu valori cuprinse intre 0.12 inclusiv si 0.15 –   1 punct 
b. pentru o acuratete absoluta cu valori cuprinse intre 0.09 inclusiv si 0.12 –   5 puncte 
c. pentru o acuratete absoluta cu valori cuprinse intre 0.06 inclusiv si 0.09 – 10 puncte 
Pentru acordarea punctajului ofertantul trebuie sa prezinte Fisa tehnica/Specificatiile 
Tehnice emise de producatorul echipamentului. 
 
5. Punctajul pentru factorul de evaluare “Repetabilitate absoluta din calibrarea gata de 
utilizare furnizata de producator pentru parametrul „proteina” din lapte  materie prima de 
vaca, oaie si capra, lapte degresat, lapte praf reconstituit, zara” se acorda astfel: 
a. pentru o repetabilitate absoluta cu valori cuprinse intre 0.03 inclusiv si 0.04 –   1 punct 
b. pentru o repetabilitate absoluta cu valori cuprinse intre 0.02 inclusiv si 0.03 –   5 puncte 
c. pentru o repetabilitate absoluta cu valori cuprinse intre 0.01 inclusiv si 0.02 – 10 puncte 
Pentru acordarea punctajului ofertantul trebuie sa prezinte Fisa tehnica/Specificatiile 
Tehnice emise de producatorul echipamentului. 
 
6. Punctajul pentru factorul de evaluare “Repetabilitate absoluta din calibrarea gata de 
utilizare furnizata de producator pentru parametrul „cazeina” din lapte  materie prima de vaca, 
oaie si capra, lapte degresat, lapte praf reconstituit, zara” se acorda astfel: 
a. pentru o repetabilitate absoluta cu valori cuprinse intre 0.012 inclusiv si 0.014 –   1 punct 
b. pentru o repetabilitate absoluta cu valori cuprinse intre 0.010 inclusiv si 0.012 –   5 puncte 
c. pentru o repetabilitate absoluta cu valori cuprinse intre 0.080 inclusiv si 0.010 – 10 puncte 
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Pentru acordarea punctajului ofertantul trebuie sa prezinte Fisa tehnica/Specificatiile 
Tehnice emise de producatorul echipamentului. 
 
7. Punctajul pentru factorul de evaluare “Repetabilitate absoluta din calibrarea gata de 
utilizare furnizata de producator pentru parametrul „proteina” – ultrafiltrat (rezultat prin 
ultrafiltrarea zerului , zarei sau a laptelui degresat” se acorda astfel: 
a. pentru o repetabilitate absoluta cu valori cuprinse intre 0.06 inclusiv si 0.08 –   1 punct 
b. pentru o repetabilitate absoluta cu valori cuprinse intre 0.04 inclusiv si 0.06 –   5 puncte 
c. pentru o repetabilitate absoluta cu valori cuprinse intre 0.02 inclusiv si 0.04 – 10 puncte 
Pentru acordarea punctajului ofertantul trebuie sa prezinte Fisa tehnica/Specificatiile 
Tehnice emise de producatorul echipamentului. 
 
8. Punctajul pentru factorul de evaluare “Sa permita transfer si mentinerea de calibrari prin 
utilizarea standardizarii instrumentului cu solutie de standardizare” se acorda astfel: 
- pentru echipamentul care permite transfer de calibrari prin utilizarea standardizarii 
instrumentului cu solutie de standardizare                              – 10 puncte 
- pentru echipamentul care nu permite transfer de calibrari prin utilizarea standardizarii 
instrumentului cu solutie de standardizare           –   0 puncte 
 
Pentru acordarea punctajului ofertantul trebuie sa prezinte Fisa tehnica/Specificatiile 
Tehnice emise de producatorul echipamentului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 17 of 52 
Cod de identificare fiscala RO 8574866                                            Nr. inreg. ORC: J17/1024/1996 
RAIFFEISEN BANK S.A                                          RO31RZBR0000060000990593 
VOLKSBANK ROMANIA S.A.         RO83VBBU2511GL0471102701 

 
 

 
 

CAPITOLUL IV 
FORMULARE 

 
 

Formular nr.1  Declaratie privind eligibilitatea 
Formular nr.1A         Declaratie  privind calitatea de participant la procedura 
Formular nr.2  Fisa informatii generale 
Formular nr.3  Declaratie privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani 
Formular nr.4  Declaratie privind respectarea standardelor de protectia  mediului 
Formular nr.5  Declaratie privind respectarea standardelor de protectia si securitatea  

 muncii 
Formular nr.6  Grafic de timp pentru livrarea produselor 
Formular nr.7  Formular de oferta 
Formular nr.8  Propunere financiara 
Formular nr.9  Declaratie privind respectarea prevederilor documentatiei de atribuire, 
                                     a clauzelor contractuale minimale si furnizarea in intregime a bunurilor 
Formular nr.10   Scrisoare de inaintare a ofertei 
Formular nr.11  Contestatie 
Formular nr.12  Imputernicire 
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Formular nr.1 
 
Antet ofertant 
.......................... 
 

DECLARATIE  
privind eligibilitatea 

 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) in calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie avand 
ca obiect achizitia activelor corporale de CD – aparatura laborator (analizor lapte), in 
cadrul proiectului proiectului “Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate 
fortifiate cu concentrate proteice – LACTOPROT”, ID/COD SMIS – CSNR: 
1261/38777, Contract de finantare: 402/01.08.2012, cofinanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii 
Economice, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi 
Inovare, Operaţiunea:  2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor organizata de S.C. 
ALMERA INTERNATIONAL SRL, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea 
excluderii din procedura de achizitie si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte 
publice, ca NU ma aflu in una din urmatoarele situatii: 

a) sunt insolvabil sau in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele sunt conduse de 
un administrator judiciar, sunt  în incetare de plati, am suspendate activitatile de afaceri sau 
sunt  în situatii similare prevazute  în legislatia nationala;  

b) fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile 
prevazute la lit. a); 

c) in ultimii 5 ani am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante 
judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, 
frauda si/sau spalare de bani. 

Subsemnatul .................................. declar ca informatiile furnizate sunt complete 
si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca beneficiarul privat  are dreptul de a solicita, in scopul 
verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt 
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
 
Data completarii............................... 

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

(semnatura autorizata) 
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Formular nr.1A 
 
Antet ofertant 
.......................... 

DECLARATIE 
 privind calitatea de participant la procedura 

 
 Subsemnatul(a), reprezentant imputernicit al ...................................., declar pe propria 
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice, ca la procedura pentru 
atribuirea contractului de achizitie a activelor corporale de CD – aparatura laborator 
(analizor lapte), in cadrul proiectului proiectului “Tehnologii inovative de fabricare a 
produselor lactate fortifiate cu concentrate proteice – LACTOPROT”, ID/COD SMIS – 
CSNR: 1261/38777, Contract de finantare: 402/01.08.2012, cofinanţat prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii 
Economice, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi 
Inovare, Operaţiunea:  2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor organizata de S.C. 
ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.  , declar pe propria raspundere ca particip si depun 
oferta: (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

[ ] in nume propriu; 
 [ ] ca subcontractant al ........................................; 

 Subsemnatul declar ca: (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in 
anexa 
[ ] nu detin pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante la aceasta achizitie 

Subsemnatul declar ca: 
[ ] nu ma aflu in situatia de conflict de interese si anume nu ma aflu in situatia in care exista 
legaturi intre structurile actionariatului firmei noastre si beneficiarul privat , intre membrii 
comisiei de evaluare si firma noastra. Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada 
derularii procedurii de achizitie, ma oblig sa notific in scris, de indata, beneficiarul privat  si 
sa iau masuri pentru inlaturarea situatiei 
3. Subsemnatul......................... declar ca voi informa imediat beneficiarul privat  daca vor 
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de 
atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, 
pe parcursul derularii contractului de achizitie. 
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca beneficiarul privat  are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor și documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
5. Subsemnatul................... autorizez prin prezenta orice institutie, societatea comerciala, 
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai S.C. 
ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.  , cu privire la orice aspect  tehnic și financiar in 
legatura cu activitatea noastra. 
 
Data completarii..............................                                                                     Operator 
economic, 

                                                                                                 ............................... 
(semnatura autorizata) 
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Formular nr.2  
 
Antet ofertant 
.......................... 
 
 

 
FISA INFORMATII GENERALE 

 
 
 
1. Denumirea/numele: 
 
2. Codul unic de inregistrare: 
 
3. Adresa sediului: 
 
4. Telefon:.................Fax:.........................E-mail:............... 
 
5.Contul bancar: 
 
6. Obiectul de activitate, pe domenii:  
       (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
                (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
 
8. Principala piata a afacerilor: 
 
9. Date financiare: 
       

Anul Cifra de afaceri 
(lei) 

Active 
imobilizate (lei) 

Profit net  
(lei) 

 Numar mediu 
de salariati 

2009     
2010     
2011     

Media     
      
 
Data completarii............................... 
 

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

  (semnatura autorizata) 
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Formularul nr.3 

 
 
Antet ofertant 
.......................... 
 

DECLARATIE 
privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani 

 
Subsemnatul ...................................................................   reprezentant imputernicit al 

…………………........................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte 
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca beneficiarul privat  are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai S.C. ALMERA 
INTERNATIONAL S.R.L. cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu 
activitatea noastra. 
 
 

Nr 
crt 

Denumirea/Obiectul si 
nr. Contractului 

Denumirea 
beneficiarului si 
adresa acestuia 

Pretul total al 
contractului (lei) 

Perioada de 
derulare a 

contractului 

     
     
     
     
     
 
 
Data completarii............................... 

Operator 
economic, 

                                                                                               ............................... 
                                                                                               (semnatura autorizata) 
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Formular nr. 4 

 
Antet ofertant 
.......................... 
 

 
 

 
D E C L A R A T I E 

privind respectarea standardelor de protectia mediului 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea 
operatorului economic) declar pe propria raspundere , sub sanctiunile aplicate faptei de fals in 
acte publice, ca respectam in totalitate Standardele de protectia mediului in vigoare la nivel 
national. 
  
 Subsemnatul.................... declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte 
in fiecare detaliu si inteleg ca beneficiarul privat  are dreptul de a solicita, in scopul verificarii 
si confirmarii declaratiilor, situatiilor și documentelor care insotesc oferta, orice informatii 
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
 

Subsemnatul................... autorizez prin prezenta orice institutie, societatea comerciala, 
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai S.C. 
ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. , cu privire la orice aspect  tehnic și financiar in 
legatura cu activitatea noastra. 

 
 
Prezenta declaratie este valabila pana la data..................... 

 
 
 
 
 
Data completarii............................... 
 
 

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

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 5 

 
Antet ofertant 
.......................... 
 

 
 

 
D E C L A R A T I E 

privind respectarea standardelor de protectia si securitatea muncii 
 

Subsemnatul, ............................................... reprezentant imputernicit al 
............................ ................................. (denumirea operatorului economic) declar pe propria 
raspundere , sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca respectam in totalitate 
normele obligatorii de protectie si securitate a muncii in vigoare la nivel national. 
  
 Subsemnatul ...............................................  declar ca informatiile furnizate sunt 
complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca beneficiarul privat  are dreptul de a solicita, 
in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor și documentelor care insotesc 
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
 

 Subsemnatul ............................................... autorizez prin prezenta orice institutie, 
societatea comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților 
autorizați ai S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.   cu privire la orice aspect  tehnic și 
financiar in legatura cu activitatea noastra. 

 
 
Prezenta declaratie este valabila pana la data..................... 

 
 
 
 
 
Data completarii............................... 
 
 

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

(semnatura autorizata) 
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Formular  nr.6 

Antet ofertant 
.......................... 
 
 

 
 
 
 

GRAFIC DE TIMP PENTRU LIVRAREA PRODUSELOR 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Echipament Termen de 

livrare 
Termen de 
instalare 

    
    

 
 
 
 
 
 

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

(semnatura autorizata) 
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Formular  nr.7 

Antet ofertant 
.......................... 

 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
Catre .................................................................................................... 
             (denumirea beneficiarului privat si adresa completa) 
 
Domnilor, 
1. Subsemnatul.................reprezentant legal al............................ (denumirea / numele 
ofertantului) se ofera ca, in conformitate cu prevederile  si  cerintele  cuprinse  in  
documentatia  mai  sus  mentionata, sa furnizam ...................... (denumirea echipamentelor) 
in urmatorii parametri: 
Pretul ofertei: ...................................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei) 
platibila dupa receptia echipamentelor, la care se adauga TVA in valoare de 
.............................................. (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei) 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam 
echipamentele din anexa, in graficul de timp solicitat de beneficiarul privat  - conform 
Formularului 6 – Graficul de timp pentru livrarea produselor. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .................................. 
zile (durata in litere si cifre)respectiv pana la data de ....................... (ziua/luna/anul) si ea va 
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
4. Precizam ca: 
_ 
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
|_|   nu depunem oferta alternativa. 
(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi. 
 
Data completarii:...................... 
 
 
___________________, in calitate de ______________________ legal autorizat sa semnez 

         (semnatura) 
oferta pentru si in numele _________________________________. 

                    (denumirea/numele operator economic) 
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Formular  nr.8 
Antet ofertant 
.......................... 

 
 
 

PROPUNERE FINANCIARA 
 

 

Nr. 
crt. 

Echipament 
 

Specificatii 
tehnice Cantitatea 

Pretul 
unitar 

 

Pretul total 
(fara TVA) 

 

Taxa pe 
valoarea 
adaugata 

 
1       
2       
3       
4       
5       

TOTAL VALOARE 
 (exclusiv TVA) 

     

Taxa pe valoarea adăugată 
(TVA) 

     

TOTAL VALOARE  
(inclusiv TVA) 

     

 
Perioada de garantie:   
 
Data completării......................................... 
 
 
 
 

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

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 9 
 
Antet ofertant 
.......................... 

 
 
 
 

Declaratie privind respectarea prevederilor documentatiei de atribuire,  
a clauzelor contractuale minimale si furnizarea in intregime a bunurilor 

 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................ (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic) , declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii 
din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca pe parcursul 
executarii contractului: 
1. ne asumam si ne angajam sa respectam cerintele Documentatiei de atribuire, a clauzelor 
contractuale din Modelele de Contracte din Documentatia de atribuire, a prevederilor 
Caietului de Sarcini, a specificatiilor tehnice si a oricaror alte documente/documentatii care ne 
vor fi puse la dispozitie de catre Beneficiar in cursul in scopul ofertarii si/sau executarii 
contractului; 
2. ne angajam ca in orice moment pe parcursul derularii contractului vom dispune de 
capacitatea organizationala, tehnica si financiara care sa permita furnizarea in intregime a 
bunurilor in termenul stabilit prin contract, adica intr-un interval de ......... luni; 
3. ne angajam sa predam, Beneficiarului, bunurile, in conditiile si termenele stipulate in 
Contract. 
 
 
 
 
Data ......................... 
 
.............................................................., ................... (semnatura), în calitate de 
................................ legal autorizat sa semnez pentru si în numele 
................................................. (denumirea/numele operatorului economic) 
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Formular nr. 10 
 
Antet ofertant 
.......................... 

Inregistrat la sediul beneficiarului privat  
                                                                       nr.................../....................... 

 
 

 
SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI 

 
 

Catre _______________________________________________ 
   (denumirea beneficiarului privat si adresa completa) 

 
 Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind participarea la procedura de achizitie a 
activelor corporale de CD – aparatura laborator (analizor lapte), in cadrul proiectului 
proiectului “Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu 
concentrate proteice – LACTOPROT”, ID/COD SMIS – CSNR: 1261/38777, Contract de 
finantare: 402/01.08.2012, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritară 2: 
Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea:  2.3.3 
Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor. 
 
noi ...............................................................va transmitem alaturat urmatoarele: 
 

1. Plicul sigilat si marcat vizibil, continand: 
 „Oferta” (in original) 

a) Documentele de calificare 
b) Oferta tehnico-financiara 

 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
 
Data completarii...............................  

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

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 11 

 
Antet ofertant 
.......................... 
 

 
 

 
CONTESTATIE 

 
 
 

 
Subscrisa .................................... cu sediul in ..................................... , cod unic de 

inregistrare ............................. reprezentata legal prin .......................................... in calitate de 
ofertant la procedura de atribuire a contractului de furnizare a achizitiei activelor corporale 
de CD – aparatura laborator (analizor lapte), in cadrul proiectului proiectului “Tehnologii 
inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu concentrate proteice – 
LACTOPROT”, ID/COD SMIS – CSNR: 1261/38777, Contract de finantare: 
402/01.08.2012 organizata de beneficiarul privat ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. la 
Fabrica de Produse lactate din Bacau, Str. Alexei Tolstoi nr. 67, cod postal 600293, Jud. 
Bacau, Romania, contest decizia beneficiarului privat ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. 
pe care o consider nelegala. 
Motivele care stau la baza contestatiei sunt: 

- in fapt  ...................................................... 
- in drept ...................................................... 

 
  
 

 
In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba: 
...................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
Data completarii............................... 
 
 

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

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 12 
 
Antet ofertant 
.......................... 
 

 

IMPUTERNICIRE 

 
Subsemnatul (numele complet al reprezentantului legal al ofertantului), in calitate de 

reprezentant legal al (denumirea / numele ofertantului), imputernicesc prin prezenta pe dl/d-na 
(numele complet al persoanei desemnate, astfel cum apare in documentul de identitate), 
posesor/posesoare al/a cartii/buletinului de identitate/pasaportului nr. ............., seria 
....................., emis la data de ........................ de catre ............................., sa participe din 
partea (denumirea / numele ofertantului) la sedinta de deschidere a ofertelor pentru procedura 
de atribuire a contractului de achizitie a activelor corporale de CD – aparatura laborator 
(analizor lapte), 

 in cadrul proiectului proiectului “Tehnologii inovative de fabricare a produselor 
lactate fortifiate cu concentrate proteice – LACTOPROT”, ID/COD SMIS – CSNR: 
1261/38777, Contract de finantare: 402/01.08.2012, cofinanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, 
Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, 
Operaţiunea:  2.3.3 “Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”. 
 
 
Data completarii............................... 
 
 

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

(semnatura autorizata) 
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CAPITOLUL V 
MODEL DE CONTRACT 

 
CONTRACT 

DE VÂNZARE - CUMPĂRĂRE 
NR......../............................. 

 
 
Încheiat între: 
Părțile Contractante 
 

I.....................................…..................cu sediul social in ............................................... 
Judetul  …………... Tel..............................., Fax:...................., inregistrata la ORC .............. 
sub nr. J....................., cod de identificare fiscala RO ..........…...., reprezentata de ................ 
.................................., in calitate de …..........................., denumita in continuare Vanzator 
si 

II S.C. ALMERA INTERNAȚIONAL S.R.L. cu sediul social în Galați, str. Brăilei 
nr.68, bl. Br3, ap.192, Jud. Galați, Tel: 0236/466225, cu punct de lucru Fabrica de Produse 
Lactate Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 67, cod postal 600293, Jud. Bacau, Romania, 
înregistrată la Registrul Comerțului Galați sub număr J17/1024/1996, având cod unic de 
identificare fiscală RO 8574866, IBAN RO31 RZBR 0000 0600 0099 0593, deschis la 
Raiffeisen Bank SA Galați, reprezentată legal de Dr. Ing. Lungulescu Grigorie în calitate de 
Administrator, denumită în continuare Cumpărător 
 

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

1.1 Prezentul contract are ca obiect vânzarea și respectiv cumpărarea următoarelor 
echipamente industriale: 
 

Descriere Cantitate 
Pret unitar  

Euro fara TVA 
DDP BACAU 

   
   

 
1.2 Vânzătorul se obligă să vândă echipamentele solicitate cu specificațiile din caietul 

de sarcini și să le pună în funcțiune la parametrii normali. 
1.3 Cumpărătorul se obligă să cumpere echipamentele solicitate, cu specificațiile din 

caietul de sarcini. 
1.4 Caietul de Sarcini elaborat de Cumpărător și Oferta Tehnică și Financiară a 

Vânzătorului fac parte integrantă din prezentul contract. 
 

Art. 2. PREŢUL. CONDIŢII DE PLATĂ 
2.1 a) Preţul echipamentelor este următorul :...................EURO plus TVA; DDP 

BACAU 
Prețul menționat anterior este ferm și nu este susceptibil nici unei modificări până la 

finalizarea contractului.  
Plata se va efectua astfel:  
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- în moneda națională RON la cursul oficial BNR de schimb lei / euro din ziua 
facturării (pentru agentii economici interni)  

- in EURO pentru agentii economici straini 
Factura se va întocmi in lei la cursul oficial BNR de schimb lei / euro din ziua 

facturării (pentru agentii economici interni) sau in euro (pentru agentul economic strain).  
b) Prețul mai sus menționat include contravaloarea montajului, instalării și a punerii in 

funcțiune. Costurile transportului și a asigurării bunurilor pe perioada transportului intră în 
sarcina Vânzătorului. 

c) Prețul va fi plătit de către cumpărător, astfel : 
- 40% în avans în maxim 7 zile de la data semnării contractului. – in baza  facturii de avans 
- 60% conform facturii emise de vânzător, in maxim 7 zile de la anuntul furnizorului ca marfa 
este gata de livrare. 

2.2 Toate facturile și documentele care probează dreptul de proprietate asupra 
echipamentelor de mai sus vor fi emise pe numele Cumpărătorului. 

2.3 Plățile vor fi efectuate de către Cumpărător, pentru Vânzător în contul nr. 
................................ deschis la banca........................pe numele Vânzătorului.   

Plățile se vor efectua prin transfer bancar.  
 

 
Art. 3. LIVRAREA, PUNEREA IN FUNCTIUNE SI EFECTUAREA 

PROBELOR 
3.1.  Termenul de livrare este de max. 120 zile de la data semnarii contractului . 
3.2 Locul de livrare este: Fabrica de Produse Lactate a S.C. ALMERA 

INTERNAȚIONAL S.R.L. din Bacău, Str Alexei Tolstoi nr 67, cod postal 600293, Jud. 
Bacau, Romania.  

3.3 Instalarea, punerea in funcțiune, școlarizarea, trainingul personalului 
Cumpărătorului și efectuarea probelor necesare intră în sarcina Vânzătorului și se vor efectua 
în maximum 30 zile de la data la care acesta a fost informat de către Cumpărător, că bunurile 
prevăzute la art. 1 din prezentul contract au ajuns la locația de livrare si au fost achitate 
conform art. 2.1. 

3.4 Dupa livrare și punere în funcțiune, Vânzătorul se angajează să predea toate 
documentele Cumpărătorului, respectiv Procesul verbal de predare-primire/recepție al fiecărui 
echipament, procesul verbal de punere în funcțiune al fiecărui echipament, declarația de 
conformitate și certificatul de garanție, acte emise conform uzanțelor comerciale. 

3.5 Cumpărătorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa echipamentul pentru a 
verifica conformitatea lui cu specificațiile tehnice din anexele contractului. 

3.6 Daca echipamentul supus inspecției sau testării nu corespunde specificațiilor, 
cumpărătorul are dreptul de a-l respinge iar vânzătorul fără a modifica prețul contractului are 
obligația : 

- de a înlocui echipamentul refuzat; 
- de a face toate modificările astfel încât echipamentul să corespundă 

specificațiilor tehnice si sa poata fi pus in functiune. 
 

Art. 4. ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR 
4.1 Asigurarea echipamentelor împotriva oricăror riscuri asigurabile, până la primirea 

acestora de către Cumpărător și semnarea proceselor verbale de predare-primire va fi 
suportată de Vânzător. Din momentul preluarii echipamentelor, de către Cumparator este in 
sarcina acestuia sa se ocupe de asigurare. Livrarea se va realiza conform condiției de livrare 
DDP BACAU. 
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Art. 5. AMBALARE SI MARCAJ 
5.1 Vânzătorul va asigura ambalarea și marcarea corespunzătoare astfel încât 

echipamentele să fie protejate de deteriorările ce pot apărea pe durata transportului.  
5.2 Toate marcajele, indicațiile și instrucțiunile speciale, vor fi efectuate de Vânzător 

clar, lizibil și în locuri de maximă vizibilitate. 
 
Art. 6 .  CONFORMITATEA 
6.1  Vânzătorul garantează Cumpărătorului că echipamentele livrate sunt noi, în 

concordanță cu specificațiile tehnice menționate în art.l din prezentul contract și cu condițiile 
calitative, astfel încât acestea să nu afecteze viața, sănătatea sau securitatea persoanelor. 

6.2  Vânzătorul declară prin semnarea prezentului contract că echipamentele livrate, 
obiect al contractului, sunt identice cu cele menționate în oferta sa și corespund cerințelor 
tehnice din Caietul de Sarcini. 
 

Art. 7. GARANȚIA 
7.1 Garanția se acordă pentru o perioadă de 24 luni de la data punerii în funcțiune. 

Vânzătorul declară și garantează că echipamentele, la data recepționării, nu au defecte legate 
de fisuri sau rupturi ale unor piese, nu au defecte ascunse și ca acestea se găsesc într-o stare de 
funcționare normală. 

7.2.Vânzătorul declară și garantează că echipamentele nu sunt afectate de vreun viciu 
vizibil sau ascuns, că acestea nu sunt afectate de vreo garanție, privilegiu, sarcina etc, că nu sunt 
confiscate, sechestrate sau scoase din circuitul civil etc, că nu există vreun litigiu, cercetare 
penală etc, că echipamentele provin din operațiuni licite, putând fi folosite continuu în condiții 
optime de către Cumpărător. 

7.3.Cumpărătorul are dreptul de a notifica imediat vânzătorul cu privire la orice 
reclamație primită în legatură cu obiectul contractului în perioada de garanție al acestuia. La 
primirea unei astfel de notificări vânzătorul are obligația de a remedia defecțiunea apărută în 
termen de …........... zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru cumpărător. Perioada în 
care echipamentul a stat în reparație suspendă curgerea termenului de  garanție. După remedierea 
defecțiunii termenul de garanție curge până la atingerea celor 24 luni . 
 

Art. 8.  OBLIGAȚIILOR PĂRȚILOR ȘI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
8.1. Obligațiile Vânzătorului 
a) Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului echipamentele indicate în 

tabelul de la art. 1, la termenele stabilite de comun acord prin prezentul contract. 
b) Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului următoarea documentație : 

- factura 
- instrucțiunile şi documentația tehnica necesară pentru instalare, punere în funcțiune și 

utilizarea echipamentelor si orice alte documente justificative privind calibrarea 
masuratorilor – emise de producator; 

- proces verbal de predare primire; 
- proces verbal de punere in functiune; 
- proces verbal de instruire a personalului; 
- declarații de conformitate; 
- certificatul de garanție; 
Aceste documente vor fi furnizate pe suport de hârtie, în limba engleza și în limba 
română. 
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c) Să asigure instalarea, punerea în funcțiune și instruirea persoanelor în exploatarea 
cărora intră echipamentele. 

d) Vânzătorul se obligă să asigure în perioada de garanție cate o vizita de service de 
intretinere pe an precum si service gratuit pentru echipamentul prevăzut la art.1 al prezentului 
contract, la locul de amplasament al acestuia, respectiv Fabrica de Produse Lactate Bacău, str. 
Alexei Tolstoi nr. 67, cod postal 600293, Jud. Bacau, Romania; 

e) Vânzătorul se obligă să asigure în perioada de garanție consultanță gratuită în 
legatură cu exploatarea optimă a echipamentelor livrate, obiect al contractului; 

f) Vanzatorul se obliga sa plateasca daune interese in cuantum de 150.000 euro in 
cazul in care se dovedeste ca documentatia tehnica emisa de producator aferenta 
echipamentului a fost falsificata/modificata in scopul de a induce in eroare cumparatorul. 
 

8.2.  Obligațiile Cumpărătorului 
a) Să asigure spaţiul adecvat şi condiţiile tehnice necesare instalării si funcționării 

echipamentelor. 
b) Să exploateze echipamentele în acord cu recomandările tehnice ale Vânzătorului, să 

utilizeze numai materiale și piesele de schimb recomandate și avizate de Vânzător pentru tipul 
respectiv de echipament. 

c) Să nu permită intervenția, în garanție, asupra echipamentelor a persoanelor 
neacreditate de către Vânzător. Este interzisă cu desăvârșire folosirea consumabilelor de la 
alte tipuri de echipamente. 

 
8.3.Intârzierea predării și/sau a instalării echipamentelor față de termenul precizat în 

contract, din alte cauze decat forta majora, atrage în sarcina Vânzatorului penalizari de 
întârziere de 0,5% din pretul echipamentului asupra caruia se constata nerespectarea 
obligatiilor contractuale asumate, pe fiecare saptamana de intarziere, dar nu mai mult de 5% 
din pretul total al echipamentelor. 

8.4. Intarzierea la plata a cumparatorului fata de termenul precizat in contract, din alte 
cauze decat forta majora, atrage în sarcina Cumparatorului penalizari de intarziere de 0.5%  
din valoarea neachitata pe fiecare saptamana de intarziere. 
 

Art. 9.  REZILIEREA CONTRACTULUI 
9.1. Dacă una dintre părți nu și-a îndeplinit întocmai și/sau a îndeplinit cu întârziere 

una sau mai multe obligații, cealaltă parte, sub rezerva îndeplinirii propriilor obligații 
corelative, este îndreptățită la una din următoarele căi de acțiune:  

a) să solicite executarea obligațiilor celeilalte părți;  
b) să acorde un termen suplimentar, de o durată rezonabilă, pentru executarea 

obligațiilor celeilalte părți, cu singura condiție de a anunța în prealabil în scris, expres 
celeilalte părți intenția sa de a solicita executarea obligațiilor celeilalte părți;  

c) să se acorde un termen suplimentar, de o durată rezonabilă, pentru executarea 
obligațiilor celeilalte părți, fără alte formalități, puneri în întârziere, fără intervenția instanței 
judecătorești.  
 

Art 10. FORȚA MAJORĂ 
10.1. Forța majoră este acel eveniment absolut extern voinței părții care o invoca, 

imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după semnarea contractului, care împiedică partea 
care o invocă să-și îndeplineascî total/parțial obligațiile asumate prin contract, exonerând de 
răspundere partea care o invocă și o probează. Greva salariaților vânzătorului sau a salariaților 
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transportatorului sau ai altor parteneri de afaceri ai vânzătorului nu reprezinta caz de forta 
majora. 
 

Art 11. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE Șl A 
RISCURILOR 

11.1 Dreptul de proprietate asupra echipamentelor se transmite Cumpărătorului la data 
plații prețului Bunurilor, așa cum este prevăzut la art. 2 din prezentul contract. Riscul 
echipamentelor (pierdere, furt, avariere totala/partiala ctc.) va fi suportat integral de Vânzător 
până în momentul predării către Cumpărător și semnării Procesului verbal de predare - 
primire. 
 

Art. 12. LEGEA APLICABILA, JURISDICȚIA Sl EXECUTAREA 
12.1 Orice neînțelegere între Cumpărător și Vânzător, decurgând din încheierea, 

interpretarea sau executarea prezentului contract sau în legătură cu acesta, se va soluționa pe 
cale amiabilă, prin negocierea părților. În cazul în care divergențele contractuale nu se 
soluționează pe cale amiabilă acestea vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecatorești 
din …………………………………………………….. 
 

Art. 13. CLAUZE FINALE 
13.1 Vânzătorul se declară de acord să asigure consultanță și service post - garanție, 

la solicitarea Cumpărătorului, contra cost. 
13.2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părțile 

contractante. 
13.3 Constatarea nulității totale/parțiale a unei clauze din prezentul contract nu are 

nici un efect asupra validității celorlate clauze. 
13.4 Toate comunicările oficiale între părti se vor efectua prin fax, scrisoare 

recomandată sau notificare scrisă. 
13.5 Orice modificare si/sau completare a prezentului contract poate fi efectuată cu 

acordul scris, expres al ambelor părți prin încheierea unor acte adiționale. Modificările ce vor 
fi semnate de părți vor deveni parte integrantă din contract. 

13.6 Prezentul contract a fost încheiat azi, ......................., in Bacău, România, redactat 
in 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 
 
 
 
 
 
Vanzator,      Cumparator, 
S.C. ..........................................  S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. 
Reprezentant Legal    Reprezentant Legal 
      Dr. Ing. Lungulescu Grigorie 
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Capitolul VI 
Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/29.10.2012 - privind aprobarea 
procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din 

instrumente structurale, obiectivul  Convergenta 
 
 

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 16 noiembrie 2012 

 
Având în vedere prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 
11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile 
cap. 7 şi 8 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 
privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, în 
temeiul art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul afacerilor europene emite următorul ordin: 
ART. 1 
 Se aprobă Procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din 
instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
ART. 2 
 Autorităţile de management asigură preluarea procedurii prevăzute la art. 1 în ghidurile 
solicitantului şi asigură informarea beneficiarilor privaţi cu privire la obligativitatea utilizării 
procedurii în procesul de atribuire a contractelor finanţate din instrumente structurale, 
obiectivul "Convergenţă". 
ART. 3 
 Autorităţile de management au obligaţia de a modifica procedurile interne, în scopul 
verificării aplicării de către beneficiarii privaţi a procedurii prevăzute la art. 1. 
ART. 4 
 Beneficiarii privaţi au obligaţia de a aplica prezenta procedură în cadrul proiectelor finanţate 
din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă". 
ART. 5 
 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică tuturor 
procedurilor de atribuire care se lansează după data intrării în vigoare a prezentului ordin. 
ART. 6 
 Autorităţile de management vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
  

Ministrul afacerilor europene, 
 Leonard Orban 

 Bucureşti, 29 octombrie 2012. 
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ANEXA 1 

  
PROCEDURA  

PENTRU ATRIBUIREA DE CĂTRE BENEFICIARII PRIVAŢI  A 
CONTRACTELOR DE FURNIZARE, SERVICII SAU LUCRĂRI,  

FINANŢATE DIN INSTRUMENTE STRUCTURALE  
 
 Prezenta procedură descrie condiţiile şi etapele pe care trebuie să le parcurgă 

beneficiarii privaţi care atribuie contracte de servicii sau lucrări, finanţate din 
instrumente structurale, cu o valoare estimată care depăşeşte pragul valoric prevăzut 
de art.19 din O.U.G nr.34/2006, dar care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 
lit. c şi c1 din acelaşi act normativ. 

 Având în vedere faptul că prevederile art. 9 lit. c şi c1, menţionat mai sus, nu 
reglementează condiţii pentru contractele de furnizare, rezultă faptul că prezenta 
procedură se aplică în cazul contractelor de furnizare care au o valoare estimată care 
depăşeşte pragul valoric prevăzut de art.19 din ordonanţă, fără să existe o limită 
valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile O.U.G nr.34/2006. 

 
 Notă: O.U.G nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare este denumită în forma prescurtată  O.U.G. 
nr. 34/2006. 

 
DOMENIU DE APLICARE 

 
 Această procedură va fi implementată şi aplicată în cadrul tuturor Programelor 

Operaţionale, în cazul în care beneficiarii privaţi, entităţi juridice fără calitate de 
autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze produse,  servicii sau lucrări. 

 Pentru contractele de servicii sau lucrări procedura se aplică în următoarele  situaţii: 
1.  în cazul în care contractul este finanţat/subvenţionat, în mod direct, în 

proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă, iar 
valoarea estimată a contractelor este mai mică decât pragurile 
valorice prevăzute la art.9 din O.U.G nr.34/2006; 

2. în cazul în care contractul este finanţat/subvenţionat, în mod direct, în 
proporţie de mai puţin de 50% de către o autoritate contractantă iar 
valoarea estimată a acestuia este mai mică, egală sau mai mare decât 
pragurile valorice de la art.9 din O.U.G nr.34/2006; 

Dacă valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art.9 lit. c 
şi lit. c1 din O.U.G nr.34/2006 şi contractul de servicii sau lucrări este 
finanţat/subvenţionat, în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% de către o 
autoritate contractantă, atunci beneficiarii privaţi au obligaţia să aplice prevederile 
O.U.G nr.34/2006. 

Dacă valoarea achiziţiei, estimată, fără TVA, nu depăşeşte pragul valoric prevăzut de 
art.19 din O.U.G nr.34/2006 pentru fiecare achiziţie, beneficiarul achiziţionează direct 
produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ (ex: 
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factură, contract, comandă). În acest caz, dosarul achiziţiei va cuprinde nota 
justificativă privind determinarea valorii estimate şi documentele justificative care stau 
la baza achiziţiei.  

Tip contract Condiţiile de aplicare a prezentei proceduri* 

Contract de 
furnizare 

Valoarea estimată depăşeşte pragul valoric prevăzut de art.19 din 
O.U.G nr.34/2006. 

Contract de 
lucrări 

Contractul respectiv este cofinanţat, în proporţie de mai mult de 
50%, prin PO … şi 

valoarea estimată a contractului respectiv depăşeşte pragul valoric 
prevăzut de art.19 din O.U.G nr.34/2006 şi este mai mică decât 
pragul valoric prevăzut de art. 9 lit. c din acelaşi act normativ. 

Contract de 
servicii 

Contractul respectiv este cofinanţat, în proporţie de mai mult de 
50%, prin PO … şi 
valoarea estimată a contractului respectiv depăşeşte pragul valoric 
prevăzut de art.19 din O.U.G nr.34/2006 şi este mai mică decât 
pragul valoric prevăzut de art. 9 lit. c1 din acelaşi act normativ. 

Contract de 
lucrări  sau de 

servicii 

Contractul respectiv este cofinanţat, în proporţie de mai puţin de 
50%, prin PO … şi 

valoarea estimată depăşeşte pragul valoric prevăzut de art.19 din 
O.U.G nr.34/2006. 

 

Atenţie!  
Este interzisă divizarea unui contract în mai multe contracte de valoare mai mică (cu acelaşi 
obiect) în vederea încadrării sub pragurile stipulate de prevederile O.U.G nr.34/2006. 

 

Atenţie!  
Contractul care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi prestarea de servicii este 
considerat contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât 
valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. Prin urmare dacă avem un 
contract în care valoarea serviciilor depăşeşte valoarea produselor care se vor achiziţiona, 
se aplică prevederile art.9 lit.c1 din O.U.G nr.34/2006, dacă sunt îndeplinite în mod 
cumulativ cele două condiţii legiferate. 
 
Contractul care are ca obiect produse şi lucrări este considerat contract de lucrări, dacă 
valoarea estimată a lucrărilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute 
în contractul respectiv. Prin urmare dacă avem un contract în care valoarea lucrărilor 
depăşeşte valoarea produselor care se vor achiziţiona, se aplică prevederile art.9 lit. c din 
O.U.G nr.34/2006, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ cele două condiţii legiferate. 
 
În toate cazurile, încadrarea contractului, se realizează în funcţie de valoarea estimată cea 
mai mare. 
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TEMEI LEGAL 
 
 Prevederile art.60 din Regulamentul nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a 

anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Capitolul 7 și 8 din REGULAMENTUL (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al 
CONSILIULUI privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene  

 
DEFINIŢII  
 
 beneficiar privat - entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, conform 

prevederilor art.8 din O.U.G nr.34/2006.  
 operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de 

lucrări - persoană fizică autorizată/juridică, de drept public sau privat, ori grup de 
astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, 
servicii şi/sau execuţie de lucrări. 

 ofertant - orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a 
ofertelor indicat în invitaţia de participare/anunţul publicat.  

 valoare estimată – o determinare valorică a obiectului contractului care se stabileşte 
pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului 
respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni 
şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale 
suplimentări sau majorări ale valorii contractului. 

 procedură de atribuire –  etapele ce trebuie parcurse de beneficiarii privaţi şi de 
către ofertanţi în vederea semnării unui contract de achiziţie finanţat din instrumente 
structurale. 

 documentaţie de atribuire  - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de 
obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. 

 criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut” - stabilirea ofertei câştigătoare se 
realizează prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să 
fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul 
de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de 
atribuire. În acest caz, oferta care este declarată câştigătoare trebuie să îndeplinească 
cerinţele minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în 
documentaţia de atribuire. 

 criteriu de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic"- 
stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de 
evaluare pentru care se stabilesc ponderi. Factorii de evaluare care vor fi luaţi în 
considerare se precizează în mod clar în documentaţia de atribuie şi se va reflecta 
metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile 
tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.  

 ofertă acceptabilă – oferta care este depusă în termenul prevăzut în invitaţia de 
participare/anunţul publicat şi care include certificatul ONRC corespunzător (obiectul 
contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator 
emis de ONRC pentru operatorul economic respectiv). 
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 ofertă admisibilă – oferta care îndeplineşte toate cerinţele impuse de beneficiarul 
privat în documentaţia de atribuire. 

 contract de furnizare - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar 
privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect livrarea de produse. 

 contract de lucrări – contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar 
privat şi unul sau mai mulţi operatori economici având ca obiect proiectarea şi/sau 
execuţia de lucrări. 

 contract de servicii –contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar 
privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect prestarea de servicii. 

 divizarea contractului de achiziţie – utilizarea unei metode de calcul care să conducă 
la o subevaluare a valorii estimate a contractului şi la divizarea contractului în mai 
multe contracte distincte de valoare mai mică, cu scopul de a evita aplicarea 
prevederilor O.U.G nr.34/2006 sau ale prezentei proceduri. 

 subcontractare – dreptul operatorului economic de a încredinţa o parte din obligaţiile 
sale unei terţe părţi fără să cedeze răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire 
a contractului. 
 

.Atenţie!  
 
În cazul în care există incertitudini cu privire la încadrarea sau nu a unei anumite entităţi 
juridice în sfera dispoziţiilor O.U.G nr.34/2006 se solicită punct de vedere oficial de la 
ANRMAP. 
 
PRINCIPII APLICABILE PREZENTEI PROCEDURI  
 
Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în 
vedere următoarele principii şi reguli: 
 

 principiul economicităţii; 
 principiul eficienţei; 
 principiul eficacităţii; 
 principiul transparenţei; 
 principiul tratamentului egal; 
 principiul nediscriminării. 
 

Principiul economicităţii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea 
rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoarea acestor 
rezultate. 
 
Respectarea principiului eficienţei presupune asigurarea unui raport optim între rezultatul 
obţinut (calitate) şi resursele financiare alocate. 
 
Principiul eficacităţii vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru 
fiecare activitate planificată, în sensul obţinerii rezultatelor scontate. 
 
Prin transparenţă se înţelege aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor referitoare la 
aplicarea procedurii de atribuire. 
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Prin tratament egal se înţelege stabilirea şi aplicarea, oricând pe parcursul procedurii de 
atribuire, de: 

 reguli; 
 cerinţe;  
 criterii  

identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale 
de a deveni contractanţi. 
 
Prin nediscriminare se înţelege asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale 
pentru ca orice operator economic să poată participa la procedura de atribuire şi să aibă şansa  
de a deveni contractant. 
 
EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 
 
În cazul beneficiarilor privaţi sunt aplicabile prevederile art.14 şi art.15 din O.U.G nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, respectiv: 

“ART. 14 

 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de 
drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natura 
să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături 
între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de 
evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în 
două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile 
solicitate la plata/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat 
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

ART. 15 

(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să 
depună o declaraţie conform căreia nu se afla în conflict de interese, aşa cum este acesta 
definit la art. 14. 

(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, 
ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat aceasta 
procedura şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective.”  

 
În concluzie, conform art.15 menţionat mai sus, în cadrul ofertelor depuse de operatorii 
economici care participă la procedură se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere din 
care să rezulte că operatorul economic participant nu se află în situaţiile descrise la art.14 din  
O.U.G nr.66/2011. 
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De asemenea membrii comisiei de evaluare trebuie prezente o declaraţie pe proprie 
răspundere din care să rezulte că nu sunt în conflict de interese cu operatorii economici care 
au depus oferte. 
 
 
 
 
DESCRIEREA PROCEDURII 
 
 

 ETAPE OPERAŢIUNI 
1 Stabilirea 

cadrului legal 
aplicabil 

 
1. Se întocmeşte Nota privind determinarea valorii estimate.  
2. Se verifică dacă valoarea estimată la momentul lansării procedurii se situează, 
în continuare, sub pragul valoric prevăzut de art. 9 lit. c şi lit. c1 O.U.G 
nr.34/2006. 
 

2 Elaborarea 
documentaţiei 
de atribuire  

 
1. Se întocmeşte un  document care trebuie să conţină cel puţin următoarele 

informaţii: 
 

a) informaţii generale cu privire la achizitor (adresă, telefon, fax, e-
mail, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.); 

b) formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la 
procedură; 

c) valoarea estimată; 
d) solicitarea certificatului ONRC; 
e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii 

tehnice şi financiare, perioada de valabilitate a ofertei; 
f) cerinţele minime solicitate (certificate (acolo unde legea prevede, cu 

precizarea actului normativ conform cu care se solicită certificarea, 
cerinţe minime necesare, prescripţii, caracteristici de natura tehnică, 
ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod 
obiectiv);  

g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire a 
ofertelor (acesta nu va putea fi modificat pe parcursul procedurii); 

h) informaţii referitoare la clauzele contractuale. 
 

2. La întocmirea acestui document trebuie să se asigure o corelare între nevoia 
reala a beneficiarului şi obiectivul contractului de finanţare, pe de o parte şi 
obiectul contractului de achiziție şi cerinţele minime stabilite prin 
documentaţia de atribuire, pe de alta parte. 

 
Reguli de întocmire a documentaţiei  
 
  Nu se vor impune cerinţe discriminatorii care nu au relevanţă în cazul 

contractului atribuit de către beneficiar. Cerinţele trebuie să permită oricărui 
ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect 
introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa. 
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 ETAPE OPERAŢIUNI 
 Se interzice definirea unor cerinţe care indică o anumită origine, sursă, 

producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet 
de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Se admite 
o astfel de indicaţie, dar numai în mod excepţional, în situaţia în care o 
descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu este 
posibilă, şi numai însoţită de menţiunea “sau echivalent”. 
 

3 Iniţierea 
procedurii 

 
Se transmite o invitaţie de participare către minim 3 potenţiali ofertanţi, 
concomitent cu publicarea unui anunţ într-un cotidian naţional (în cazul AM 
POS Mediu se va publica şi pe site-ul autorităţii de management).  
 
Excepţie: 
 
În situaţia în care produsele/serviciile respective sunt livrate/prestate de un 
singur operator economic atunci beneficiarul privat va prezenta o notă de 
justificare a alegerii operatorului economic. 
 
Invitaţia de participare (a se vedea Modelul standardizat) şi anunţul din cotidian 
vor include cel puţin următoarele informaţii: 
 

- informaţii generale cu privire la achizitor (adresă, telefon, fax, e-mail, 
persoane de contact, mijloace de comunicare etc.); 

- denumirea proiectului şi a contractului; 
- obiectul contractului şi locul de livrare a produselor, locul de execuţie 

a lucrărilor sau de prestare a serviciilor (după caz); 
- tipul şi durata contractului; 
- valoarea estimată; 
- criteriul de atribuire; 
- data şi ora limită de depunere a ofertelor/ data şi ora şedinţei de 

deschidere; 
- locul şi modul de obţinere a documentaţia de atribuire; 
- cursul de schimb leu/euro aplicabil în evaluare (dacă este cazul); 
- invitaţia de a contacta achizitorul pentru informaţii suplimentare 

legate de contract. 
 
Reguli de publicitate:  
 

 invitaţiile se vor transmite unor operatori economici care au posibilitatea 
de a oferta ceea ce se cere (atenţie la punctul 1 d – etapa 2); 

 se acordă un termen rezonabil pentru prezentarea ofertei luând în 
considerare complexitatea contractului. Pentru contractul de servicii sau 
de furnizare se vor acorda minim 6 zile calendaristice, iar pentru 
contractul de lucrări, minim 20 zile calendaristice; 

 dacă documentaţia este postată pe un site, tot acolo se vor posta şi 
eventualele clarificări/modificări/completări; 

 în eventualitatea apariției unor modificări la documentaţie, se va prelungi 
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 ETAPE OPERAŢIUNI 
și termenul de depunere a ofertelor, cu un interval de timp rezonabil 
pentru a permite operatorilor economici să implementeze modificările la 
nivelul ofertei. 

 dacă documentaţia se distribuie pe suport de hârtie de la sediul 
beneficiarului, beneficiarul va înregistra operatorii economici care au 
ridicat/li s-a transmis documentaţia, cu datele de identificare şi de contact 
aferente şi semnătura reprezentantului operatorului economic/dovada 
transmiterii documentaţiei. În situaţia în care vor exista solicitări de 
clarificare/modificare/completare, se vor transmite concomitent  
întrebările şi răspunsurile către toţi operatorii economici din listă, fără a 
se preciza numele operatorului care a cerut clarificarea. 
 

4 Derularea 
procedurii 

 
 Depunerea ofertelor (ofertele primite se înregistrează, în ordine 

cronologică, specificându-se pe fiecare în parte, data şi ora primirii). 
 Evaluarea ofertelor (de către o comisie formată din minim 3 persoane). 
 Stabilirea ofertei câştigătoare. În această etapă se întocmeşte procesul 

verbal de adjudecare a contractului/anulare – a se vedea Modelul 
standardizat. 

 Comunicarea rezultatului evaluării către toţi participanţi la procedură. 
Toţi participanţii la procedură trebui să fie informaţi de rezultatul 
evaluării în aceeaşi zi.  

 
Reguli aplicabile în perioada de evaluare: 
 

 Participanţii la procedură trebuie să beneficieze de tratament egal 
oricând pe parcursul procedurii (reguli, cerinţe şi criterii identice), 
inclusiv în etapa de evaluare (solicitările de clarificare se transmit în 
acelaşi timp către toţi participanţii şi se acordă acelaşi termen de 
răspuns). 

 Vor fi evaluate doar ofertele primite până la data şi ora anunţate în 
invitaţia de participare. 

 Ofertele primite vor fi considerate acceptabile dacă sunt depuse până 
la data şi ora limită anunţate în invitaţia de participare şi în anunţul 
publicat şi prezintă certificatul ONRC corespunzător (obiectul 
contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din 
certificatul constatator emis de ONRC.).  

 În cazul în care, la data şi ora anunţate în invitaţia de participare şi 
anunţul publicat nu se primesc minim trei oferte acceptabile, procedura 
se anulează şi se relansează cu respectarea tuturor paşilor procedurali.   

 La a doua lansare nu mai este obligatoriu să se depună minim trei oferte 
acceptabile. Se poate trece la etapa de derulare a procedurii chiar dacă s-
au depus două sau o singură ofertă acceptabilă. Această posibilitate este 
valabilă numai dacă relansarea procedurii se realizează într-un interval de 
timp de maxim 30 de zile calendaristice de la data anunţării deciziei de 
anulare a procedurii iniţiale către ofertanţii participanţi. 

 Ofertele primite vor fi considerate adminisbile dacă corespund din punct 
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 ETAPE OPERAŢIUNI 
de vedere al valorii, performanţelor tehnice şi al obiectului acestora cu 
toate cerinţele din documentaţia de atribuire. 

 În evaluarea ofertelor, beneficiarul poate solicita clarificări ofertanţilor. 
 Neîndeplinirea unui criteriu/cerințe minime din documentaţia de atribuire 

conduce la respingerea ofertei, deoarece beneficiarul trebuie să aleagă 
acea ofertă care permite cel mai bine realizarea obiectivelor proiectului. 

 În cazul în care, după finalizarea procesului de evaluare nu a fost stabilit 
un câştigător, procedura se anulează şi se reia cu respectarea tuturor 
paşilor procedurali. 
 

5 Semnarea 
contractului 

 
Contractul se va semna numai cu ofertantul câştigător. 
 
În cazul în care beneficiarul privat nu poate încheia contractul cu ofertantul a 
cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în 
cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de 
a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta 
clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz 
contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.  
 
Reguli aplicabile contractului:  
 

 Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor două 
părţi semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute 
în mod expres condiţii referitoare la prestarea serviciilor, execuţia 
lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de 
calitate, service, garanţii, posibilitatea de acordare a unui avans (în 
condiţiile legii), etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile. 

 Oferta câştigătoare va fi parte integrantă din contract, sub formă de 
anexă. 

 Nu se pot modifica prin contract prevederile documentaţiei de atribuire 
sau ale ofertei câştigătoare care au stat la baza atribuirii contractului. 

 Orice contract semnat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare şi/sau 
ale acestor instrucţiuni începe să producă efecte din momentul semnării 
acestuia de către ambele părţi. Nu pot fi furnizate/ prestate/ executate 
bunuri/ servicii/ lucrări anterior semnării contractului şi nu pot fi 
efectuate plăţi. Acelaşi principiu este aplicabil şi actelor adiţionale la 
aceste contracte. 
 

Notă - Ajustarea preţului  
 

 Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat, dacă a fost 
prevăzută în mod expres posibilitatea de ajustare a preţului atât în 
documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie 
încheiat, prin clauze speciale în acest sens.  

 Ajustarea preţului nu trebuie să conducă la depăşirea pragurile valorice 
prevăzute de art.9 lit. c si c1 din O.U.G nr. 34/2006/valorii pecuniare din 
contractul de finanţare. 
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 ETAPE OPERAŢIUNI 
 
Situaţiile care permit ajustarea preţului:  
 
a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost 
emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, 
modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se 
reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului;  
 
b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat 
creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al 
căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului. Pentru aceasta situaţie beneficiarul privat are 
obligaţia de a preciza modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi 
utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi 
buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau 
completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea 
prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului 
 
În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict 
necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat 
preţul contractului. Modul de ajustare a preţului contractului nu trebuie să 
conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin 
anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul 
respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri.  
 
În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste 
termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care se datorează 
culpei beneficiarului privat, nu este posibilă invocarea prevederilor care stabilesc 
ajustarea preţului deoarece contractorul este îndreptăţit să solicite penalităţi 
şi/sau daune-interese, conform clauzelor contractuale aplicabile. 
 

6 Implementarea 
contractului 

 
Se vor respecta întocmai clauzele contractuale asumate. 
 
Reguli de modificare a contractului: 
 

 Modificarea valorii contractului prin acte adiţionale se poate realiza în 
cazul contractelor de servicii şi lucrări, în limita a 20% din valoarea 
contractului, dar fără a depăşi pragurile prevăzute de art.9 lit. c si c1 din 
O.U.G nr. 34/2006/valoarea pecuniară din contractul de finanţare. 
Eligibilitatea cheltuielilor este stabilită prin Ordinele de cheltuieli 
eligibile/acordul/contractul de finanţare. 

 Modificări la contract se pot face doar în perioada de execuţie a 
contractului şi nu au efect retroactiv. 

 Orice modificare care prelungeşte durata de execuţie a contractului 
trebuie făcuta astfel încât implementarea să fie realizată înaintea expirării 
contractului de finanţare în cauză, iar plăţile să fie realizate conform 
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 ETAPE OPERAŢIUNI 
regulilor de eligibilitate stabilite prin contractele de finanţare. 

 Nu se pot modifica prin acte adiţionale la contract prevederile 
documentaţiei de atribuire sau ale ofertei câştigătoare, care au stat la baza 
atribuirii contractului.  

 Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului 
iniţial. 
 

 
La finalul procedurii de achiziţie se va întocmi dosarul de achiziţie care va conţine, pentru 
procedurile având o valoare estimată care depăşeşte pragul valoric prevăzut de art.19 din 
O.U.G nr.34/2006, următoarele documente: 

 
Nr. 
crt. 

Documente care trebuie introduse în 
dosarul achiziţiei 

Contract de 
lucrări furnizare servicii 

1. Nota privind determinarea valorii estimate    
2. Decizia de numire a comisiei de evaluare    
3. Invitaţiile de participare şi dovada 

transmiterii la minim 3 operatori 
economici/publicării anunţului 

   

4. Dovada relansării procedurii în termen de 
30 de zile (dacă este cazul)    

5. Caietul de sarcini/Proiectul tehnic de 
execuţie (în cazul contractului de lucrări)    

Documentaţia de atribuire    
6. Clarificările la documentaţie şi răspunsurile 

(dacă este cazul)    

7. Ofertele originale adresate beneficiarului 
(inclusiv certificatele ONRC/declaraţiile de 
neîncadrare în situaţiile de conflict de 
interese) 

   

8. Solicitările de clarificări, precum şi 
răspunsurile primite (dacă este cazul) în 
timpul evaluării 

   

9. Procesul-verbal de adjudecare a 
contractului/anulare    

10. Dovada comunicării rezultatului procedurii 
către toţi ofertanţii    

11. Contractul de achiziţie    
12. Actele adiţionale    
13.        Alte documente relevante    

 
Încălcarea prevederilor prezentei proceduri va conduce la aplicarea de corecţii financiare în 
conformitate cu prevederile O.U.G nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora. 
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Documente care se depun de către beneficiarul privat în scopul verificării 
administrative a cheltuielilor efectuate în cadrul contractului (pentru documentele pe 
suport de hârtie, un singur exemplar): 
 

1. Nota privind determinarea valorii estimate; 
2.  Dovada transmiterii invitaţiei de participare la minim 3 operatori economici şi a 

publicării anunţului în cotidian; 
3. Contractul de achiziţie (având ca anexă oferta câştigătoare)  
4. Actele adiţionale (acolo unde e cazul); 
5. Declaraţie pe proprie răspundere din partea beneficiarului privat că a respectat 

“Procedura pentru atribuirea de către beneficiarii privaţi  a contractelor de achiziţii de 
produse, servicii sau lucrări, finanţate din instrumente structurale”; 

6. Declaraţii pe proprie răspundere din care rezultă că operatorii economici 
participanţi/membrii comisiei de evaluare nu se află în niciuna din situaţiile descrise la 
art. 14 din O.U.G nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora; 

7. CD cu documentele scanate (format PDF) care alcătuiesc dosarul achiziţiei (fără 
documentele transmise pe suport hârtie); 

8. Certificat constatator de la Registrul Comerţului pentru toţi ofertanţii; 
9. Documentele care dovedesc îndeplinirea obligaţiilor contractuale (ex: procese verbale 

de recepţie, livrabile etc.). 
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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
REF: 
 
Denumire proiect ... 
 
Denumire contract  ... 
 
 Stimate domn/Stimată doamnă, 
 
 Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura .... având ca obiect ...... 
 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ 
 
 

Obiectul şi locul de implementare a contractului: .................. 

Tip şi durată contract: .... 

Valoarea estimată: ............. 
 
Criteriu de atribuire: ………….. 

Data şi ora limită de depunere a ofertei: ..... 

Data şi ora deschiderii ofertelor: ..... 

Adresa la care se transmit ofertele: ...... 

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:...... 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): ……….. 
 
 
Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.  
 
Pentru informaţii suplimentar vă puteţi adresa la  ....... (informaţii generale cu privire la 
achizitor) 
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Informaţii despre beneficiarul proiectului 

 
                                                                     ..Denumirea şi sediul beneficiarului privat 
  

                                                                                            APROBAT, 
 

Conducătorul beneficiarului privat 
 
 

MODEL STANDARDIZAT 
PROCESUL VERBAL DE ADJUDECARE/ANULARE 

 

 
Capitolul 1 
 
1.1. Procedura aplicabilă 
 
...................... 
 
1.2.  Calendarul procedurii de atribuire 
 
Calendarul derulării 
procedurii de atribuire 
 

DATA / ORA LOCUL 

Invitaţie de participare   
Anunţul din cotidianul 
naţional 

  

Termenul limită de 
depunere oferte 

  

Şedinţa de deschidere a 
ofertelor 

  

Şedinţa de evaluare 1   
Şedinţa de evaluare 2   
.......................   
Procesul verbal de 
adjudecare/anulare semnat 
de comisia de evaluare 

  

REFERINŢE 
Programul Operaţional  
Axa prioritară  
Domeniu major de intervenţie  
Codul SMIS  
Denumire beneficiar  
Titlul proiectului  
Denumire achiziţie  
Tipul contractului  
Valoare estimată  
Criteriu de atribuire  
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Capitolul 2   
 
2.1 Modul de desfăşurare a procedurii  
   
Deschiderea ofertelor a avut loc la ............................(se precizează locul deschiderii), în ziua 
de ...................., ora ........, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare și a reprezentanţilor 
împuterniciţi ai ofertanţilor( după caz).  
 
Au depus oferta următorii operatori economici: 
 

NR. ÎNRG. 
OFERTĂ 

DATA/ORA/LOC 

DENUMIRE OFERTANT / 
Reprezentant împuternicit 

OBSERVAŢII 
 

   
   
 
2.2 Evaluarea ofertelor 
 
2.2.1 Aplicarea criteriului de atribuire (atribuirea) 
 
Criteriul de atribuire aplicat : 
 

a) Preţul cel mai scăzut, clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este 
următorul:  
 

DENUMIRE OFERTANT PRETUL OFERTEI CLASAMENT 
   
   
 

b)”Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, clasamentul ofertanţilor 
care au depus oferte admisibile este următorul:  

 
DENUMIRE OFERTANT PUNCTAJUL CLASAMENT 
   
   
 
 
2.2.2 Oferte respinse:  
 

DENUMIRE 
OFERTANT 

MOTIV DE RESPINGERE OBSERVAŢII 
 

OFERTANT 1   
..........   
   
.....   
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Capitolul 3 Concluzii şi semnături 
 
Comisia de evaluare, având la baza procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul 
Proces-verbal de adjudecare/anulare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie având ca 
obiect................................ este cea depusă de ofertantul..............................., cu o propunere 
financiară, fără TVA, de ..........................lei, respectiv ................ euro. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal de adjudecare azi, 
......................, la sediul beneficiarului privat. 
 

Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire: 
................................................................................... (motive) 

 
 

COMISIA DE EVALUARE, 
 

Membru...................................... 
(nume şi prenume)          (semnătură) 

 
Membru...................................... 

(nume şi prenume)          (semnătură) 
Membru...................................... 
(nume şi prenume)          (semnătură) 
 

 
 


