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SECŢIUNEA I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Adresă: str. Daliei nr. 1/A
Localitate:
Cod poştal:
Ţara:
Timişoara
300558
România
Persoana de contact:
Telefon: 0732808851
În atenţia: Dan Laurenţiu Lacrămă
E-mail:dlacrama@tibiscus.ro
Fax: 0256220687
Adresa/ele de internet (dacă este cazul)
Adresa autoritătii contractante: www.tibiscus.ro
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
□ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
□ apărare
local
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale
□ mediu
□ autorităţi locale
□ economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ sănătate
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ construcţii şi amenajarea teritoriului
√ altele (specificaţi) UNIVERSITATE
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
√ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele (specificaţi)________________
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
DA □
NU √
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
√ la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data: 20.04.2011
Ora limită: 15.00
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Adresa : www.cptm.tibiscus.ro şi adresa şi faxul
mai sus menţionate
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :22.04.2011 , www.cptm.tibiscus.ro
Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Cod Poştal, ,
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Ţara: România
E-mail: office@cnsc.ro,
Telefon: (+4) 021 310.46.41
Adresă internet: www.cnsc.ro,
Fax: (+4) 021 310.46.42
- la Autoritatea Contractantă odată cu transmiterea contestaţiei la CNSC, sau cel târziu în următoarea zi
lucrătoare.
Instituţia responsabilă pentru derularea procesului de atribuire a contractului
Denumire: Universitatea TIBISCUS din Timişoara
Adresă: Str. Daliei Nr. 1/A, Timişoara, România, CP 300558
E-mail: dlacrama@tibiscus.ro ,
Telefon: (+4) 0732808851
Adresă internet: www.tibiscus.ro
Fax: (+4) 0256220687

I.c.Sursa de finanţare :
Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 - 2013 Contract
POSDRU/87/1.3/S/62626

După caz, proiect/program finanţat din fonduri
comunitare
DA √
NU □
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program:
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara 1 „Educaţia şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea
resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Centru de perfecţionare a cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de
predare multimedia”
Număr
de
identificare
a
contractului
POSDRU/87/1.3/S/62626

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
Achizitii echipamente si software pentru proiectul POSDRU/87/1.3/S/62626 „Centru de
perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare
multimedia”
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II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări

□

Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
□
Principala locaţie a lucrării
________________________
_________________________
Cod CPV
□□□□□□□□

(b) Produse

√

(c) Servicii

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

√
□
□
□

Categoria serviciului
2A □
2B □

Principalul loc de livrare
Universitatea Tibiscus
Timişoara, Mun.
Timişoara, str. Daliei nr.
1/A, jud. Timiş, România

Cod CPV
30213300-8
48822000-6
30237000-9
30213100-6
31518600-6
30232110-8
32581200-1
30232110-8
30195000-2
38653400-1
48190000-6
48190000-6
48760000-3
48190000-6
4 219400-0
48219400-0
48190000-6

□

Principalul loc de prestare:
______________________
______________________

Cod CPV
□□□□□□□□

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: √
Încheierea unui acord cadru: □
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică
ani 1 şi 6 luni (de la atribuirea contractului)
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) nu este cazul
Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Nr. □□□
Acordul cadru cu un singur operator
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat
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□□□

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU √
II.1.7) Divizare pe loturi
da□
nu√
Ofertele se depun pe:
Un singur lot □
Unul sau mai multe □
Toate loturile □
Alte informatii referitoare la loturi:
...............................................................................................................................................
II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate

DA □

NU √

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni,
dacă exista)
Conform Caietului de sarcini
II.2.2) Opţiuni (dacă există)
da □
nu√
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la
contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat

DA □

NU √

DA □

NU √

(dacă DA scurtă descriere )

III.1.2. Altele
(dacă DA, descrieţi)

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

□
□
□
□

III.2) Etapa finală de licitaţie electronică

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare
Cerere de oferta online
Concurs de soluţii
Cumpărare directă din SEAP
DA□

□
□
√
□
□

NU √

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
III.2.) Legislaţia aplicată
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
cu toate modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G nr. 34 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006.
4. ORDIN nr. 26 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea
modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
5. NORME din 19 iulie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind
funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achiziţie publică.
6. HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
8. Legea nr.278 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
9. Hotărârea nr.1660/11.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 34/2006, modificată şi completată prin H.G. nr.198/2007.
10. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 76/2010 privind unele măsuri în domeniul legislației
referitoare la achizițiile publice.
11. Instrucțiunea nr. 6-7/18.03.2009 – privind achiziționarea serviciilor de expertiză contabilă
emise de MMFPS –AMPOSDRU
după caz, alte acte normative, (vezi www.anrmap.ro )
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
1.1 Declaraţie privind calitatea de participant la Se solicita completarea Formularului 1
procedură
Declaraţie privind calitatea de participant la
Solicitat √
Nesolicitat □
procedură
Declaraţie privind eligibilitatea
Solicitat √

Nesolicitat □

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
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Cerinţă obligatorie: Declaraţie pe propria
răspundere completată de către operatorul
economic, în conformitate cu Formularul 2 –
Declaraţie privind eligibilitatea din Sectiunea
IV
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1.3 Certificat de participare la licitaţie cu
ofertă independentă
Solicitat √
Nesolicitat □

1.4 Indeplinirea obligaţiilor către bugetul de
stat şi bugetele locale
Solicitat √
Nesolicitat □
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Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita
în mod direct informaţii de la autorităţile
competente care emit documente relevante în
scopul verificarii datelor din declaraţiile
furnizate de ofertanţi.
Cerinţă obligatorie:
Declaraţie, completată în conformitate cu
Formularul
3
Declaraţie
privind
neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181
din OUG 34/2006
Notă: În situaţia în care din documentele
solicitate reiese că ofertantul nu este eligibil sau
se încadrează într-una din situaţiile prevăzute la
art.181 din O.U.G.nr. 34/ 2006 sau are datorii,
acesta va fi exclus de la procedura pentru
atribuirea cererii de ofertă.

1.2 Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181
Solicitat √
Nesolicitat □

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Instrumente Structurale
2007-2013

Cerinţă obligatorie:
Prezentare formular nr. 4 Certificat de
participare la licitaţie cu ofertă independentă.
Solicitat în conformitate cu Ordinul ANRMAP
314 din 12 octombrie 2010 publicat în Monitorul
Oficial nr. 701 din 20 octombrie 2010.
Cerinţe obligatorii :
- Certificat de atestare fiscală emis de A.N.A.F.
valabil la data deschiderii ofertei privind
îndeplinirea obligaţiilor eligibile de plată a
impozitelor şi taxelor către stat;
- Certificat de atestare ficală privind plata
impozitelor si taxelor locale, valabil la data
deschiderii ofertelor
Pentru persoane juridice străine: Operatorul
economic va prezenta documente edificatoare
(certificate, caziere judiciare, alte documente
echivalente) prin care să dovedească că şi-a
îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor către buget. Prezentarea
oricărui document considerat edificator, din
acest punct de vedere, în ţara de origine a
ofertantului sau în ţara în care acesta este stabilit,
cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte
documente echivalente emise de autorităţi
competente din ţara respectivă. În cazul în care
există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia
personală a respectivilor ofertanţi, autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita în mod
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direct informaţii de la autorităţile competente
care emit documente de natura celor prevăzute
mai sus.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în
care este stabilit ofertantul nu se emit documente
de natura celor prevăzute mai sus, sau
respectivele documente nu vizează toate
situaţiile prevăzute la art. 181, autoritatea
contractantă va accepta o declaraţie pe propria
răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există
prevederi legale referitoare la declaraţia pe
propria răspundere, o declaraţie autentică dată în
faţa unui notar, a unei autorităţi administrative
sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale
care are competenţe în acest sens.
Toate certificatele/documentele de mai sus
trebuie să fie prezentate cu semnătură şi ştampilă
precum şi conformitate cu originalul, unde este
cazul, şi trebuie să fie valabile la data deschiderii
ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice
sau juridice) de altă naţionalitate decât cea
română, documentele vor fi transmise în limba
de origine, însoţite de o traducere legalizată a
acestora în limba română.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Cerinţă obligatorie:
Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de
Oficiul
Registrului
Comerţului,
copie
certificată pentru conformitate cu originalul cu
semnătura şi ştampila,
Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului, copie certificată pentru
conformitate cu originalul cu semnătura şi
ştampila, din care să rezulte adresa actuală şi
obiectul de activitate al societăţii.
Toate certificatele /documentele respective
trebuie să fie prezentate în copie certificată
pentru conformitate cu originalul şi trebuie să fie
valabile la data deschiderii ofertelor.
Persoane juridice /fizice străine
Documente care dovedesc o formă de
înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct
de vedere profesional.
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau
juridice) de altă naţionalitate decât cea română,
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documentele menţionate vor fi transmise în
limba de origine, însoţite de o traducere
legalizată a acestora în limba română.
IV. 3.) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia economicofinanciară
Solicitat √
Nesolicitat □
IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică
Solicitat √
Nesolicitat □

Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat □
Nesolicitat √
IV.5.) Standarde de asigurarea calităţii
Certificate care atesta respectarea standardelor
de asigurare a calităţii.
Solicitat √
Nesolicitat □
IV.6.) Standarde de protectie a mediului
Certificate care atesta respectarea standardelor
de protectie a mediului.
Solicitat √
Nesolicitat □
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Cerinţe obligatorii:
-Cerinţă minimă : completare formular 5
INFORMAŢII GENERALE
Cerinţe minime:
Fişe tehnice detaliate ale producătorului cu
privire la sistemul ofertat şi a componentelor din
care este alcătuit. Fişele tehnice trebuie să
cuprindă toate informaţiile necesare în vederea
determinării corespondenţei între sistemul de
calcul ofertat şi cerinţele minimale din caietul de
sarcini.
Experienta similară în furnizarea si
implementarea unei soluţii de virtualizare.
(min. 1 recomandare)
Operatorii economici vor prezenta lista
principalelor livrări de produse în domenul IT,
efectuate în ultimii 3 ani (2008-2011), conţinând
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent
dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante
sau clienţi privaţi.
Declaraţie sau informaţii cu privire la
existenţa personalului tehnic de specialitate,
calificat / certificat pentru echipamentele
ofertate, în vederea asigurării serviciilor de
asistenţă tehnică în perioada de garanţie şi postgaranţie (minim 2 persoane).
Nu se acceptă subcontractanţi

Certificat ISO 9001 din partea producătorului şi
a ofertantului echipamentelor ofertate sau
echivalent pentru activitatea de productie a
acestora.
Certificat ISO 14001 din partea producătorului
si a ofertantului echipamentelor ofertate sau
echivalent pentru activitatea de productie a
acestora.
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V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

V.3) Garanţie de participare
Solicitat √
Nesolicitat □

V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice

V.7) Modul de prezentare a propunerii
financiare
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Limba română.
Pentru ofertanţi străini (înregistraţi în alte ţări) se
acceptă prezentarea documentelor emise de
instituţii, autorităţi sau organisme oficiale în
limba oficială a ţării respective dar numai dacă
sunt însoţite de traducere autorizată în limba
română.
Toate documentele prezentate sa fie valabile
la data deschiderii ofertelor.
45 zile. Orice ofertă cu valabilitate mai mică se
respinge. În cazuri excepţionale, înaintea
expirării perioadei de valabilitate, autoritatea
contractantă poate cere ofertanţilor o prelungire
determinată a acestei perioade, în scris.
Ofertantul care refuză acceptarea acestei
prelungiri nu-şi va pierde garanţia de participare.
Ofertanţii care acceptă această cerere, au
acceptat în mod automat şi prelungirea
valabilităţii garanţiei de participare
7.100 lei se poate constitui prin virament bancar
in contul proiectului, prin scrisoare de garantie
bancara sau depunere in numerar la casieria
autoritatii contractante
Ofertanţii care participă la procedura de atribuire
înteleg să ofere numai produse care să
îndeplinească
condiţiile
tehnice
minime
specificate în caietul de sarcini.
Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât
în procesul de evaluare informaţiile cuprinse în
aceasta să permită identificarea facilă a
corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime
din caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde in mod
obligatoriu toata gama de produse din caietul de
sarcini. Nu se accepta propunerea tehnica decat
pentru toate produsele solicitate.
La propunerea tehnică se va anexa – în mod
obligatoriu – copie după fila de catalog a
producătorului cu specificaţiile tehnice ale
echipamentului.
Prezentarea propunerii financiare: completarea
formularelor de propunere financiară (conform
Formularelor nr. 7, 8, 9)
Preţul va fi cel la destinaţia finală - sediul
Universităţii TIBISCUS din Timişoara şi va
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cuprinde toate cheltuielile inclusiv transportul,
taxe, instalare, punere in functiune, etc...,
exclusiv TVA.
- Oferta are caracter obligatoriu, din punctul
de vedere al conţinutului, pe toata perioada
de valabilitate solicitata de către autoritatea
contractantă.
Ofertantul va elabora propunerea financiară
astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile
solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte
condiţii financiare şi comerciale legate de
obiectul contractului de achiziţie publică.
Preţul din propunerea financiară va fi
exprimat în RON. Pentru alte monede se va
aplica cursul de referinta BNR din data
deschiderii ofertelor.
V.9) Modul de prezentare a ofertei

Procedura aleasă de Autoritatea Contractantă
este cerere de ofertă. Ofertanţii vor respecta
prevederile legale privind acest tip de procedură.

Toate documentele ofertei vor fi semnate şi
ştampilate pe fiecare pagină.
Atât propunerea financiară cât si propunerea
tehnică
şi
documentele
corespunzătoare
criteriilor de calificare se vor transmite prin
SEAP în format electronic.
Prima pagina a setului de documente de
calificare şi a setului de documente continând
propunerea tehnică va fi un opis al
documentelor respective.
Documentele necesare calificării – Completate,
semnate şi ştampilate – se vor scana şi se vor
trimite sub forma unui singur fisier in format pdf
sau word (sau împachetate toate într-un singur
fişier) la secţiunea calificare. Lipsa unui
singur document din cele solicitate va conduce
la descalificarea ofertantului.
Propunerea tehnică (trebuie să conţină cel
puţin cerinţele minime din caietul de sarcini din
cuprinsul documentaţiei de atribuire) semnată şi
ştampilată, se va scana şi se va trimite în format
pdf sau word (sau împachetată) sub forma unui
singur fişier la sectiunea cerinte minime
obligatorii.
Atentie: Propunerea tehnică se va întocmii
conform caietului de sarcini şi va conţine în
mod
obligatoriu
fila
de
catalog
a
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producătorului cu specificaţiile tehnice ale
echipamentului, semnată şi stampilată de
ofertant pe fiecare pagină.
Propunerea tehnică va cuprinde în mod
obligatoriu toată gama de produse din caietul
de sarcini.
Pentru propunerea financiara se va introduce
preţul exprimat în RON al contractului, respectiv
preţul total cumulat al tuturor produselor
solicitate conform caietului de sarcini, în casuţa
rezervată pentru aceasta, conform ghidului de
utilizare a SEAP
ATENTIE !!
Pretul completat in propunerea financiară va
fi preţul total al contractului, adică preţul
cumulat al tuturor produselor.
Propunerea financiară trebuie să conţină
cumulate – dacă este cazul – toate cheltuielile
necesare îndeplinirii contractului (transport,
instalare, instruire, etc.)
Contractul de achiziţie este indivizibil.Nu se
acceptă propunerea tehnică sau oferta
financiară decât pentru toate produsele
solicitate.
Formularul cu propunerea financiară şi
centralizatorul de preţuri se va completa,
semna şi stampila şi se va ataşa la
documentele de calificare sau la propunerea
tehnică şi se va trimite odată cu acestea prin
SEAP.
Atât în propunerea tehnică, cât şi în
centralizatorul propunerii financiare se va
specifica explicit tipul echipamentului /
produsului ofertat, inclusiv denumirea
comercială şi toate datele necesare pentru a
putea fi identificat.
Data limită de depunere a ofertelor
V.11) Deschiderea ofertelor

29.04.2011

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de
29.04.2011 în sistem.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică
Factor de evaluare
Pondere
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...............................
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..............................
..............................

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
................................................................................................................................................................
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VII.1 Ajustarea preţului contractului
Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.
Preţul este ferm în lei.
DA □ NU
√
VII.2. Garanţia de bună execuţie a
contractului
DA □

NU

√
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SECTIUNEA II
CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice pe baza cărora se elaborează de către
fiecare ofertant propunerea tehnică.
Obiectul acestei achiziţii publice de servicii, îl achiziţionarea de echipamente IT aferente
implimentării şi derulării proiectului POSDRU/87/1.3/S/62626 „Centru de perfecţionare a
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” în
conformitate cu cerinţele de mai jos:
Specificaţiile tehnice definesc, după caz, caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic
şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii,
terminologie, simboluri, teste si metode de testare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu
standardele relevante sau altele asemenea şi sunt obligatorii pentru fiecare ofertant.
Ofertantul în calitatea sa de producãtor, reprezentant legal al producãtorului sau persoanã care
introduce pe piaţã rãspunde de conformitatea produsului cu legislaţia UE şi naţionalã şi trebuie sã fie
în posesia tuturor documentelor originale care însoţesc produsul inclusiv Cartea Tehnicã şi/sau
Manualul de utilizare, Catalog producãtor, etc, documente care descriu în detaliu componenţa şi
specificaţiile tehnice.
Fişa tehnicã a ofertei se realizeazã pe baza Cãrţii Tehnice (nu prospect comercial, nu preluãri
de pe Internet) prin preluarea paginilor descriptice ale documentului pe care apar titlu, produsul,
producãtorul, etc, precum şi a paginilor care conţin specificaţiile tehnice. Preluarea poate fi copie
parţialã sau document integral . Paginile se semneazã şi se ştampileazã.

Atentie!!
Ofertele care nu respecta modul de intocmire si de prezentare specificat mai sus vor fi
declarate neconforme.
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CANTITĂŢI ŞI TERMENE DE LIVRARE
Livrarea echipamentelor se va face eşalonat în conformitate cu înţelegerea părţilor.
RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE
Receptia cantitativa si calitativa a echipamentelor / produselor se va face dupa instalarea si
punerea lor in functiune in locul si conditiile specificate de beneficiar.
Procesul verbal de receptie se va semna dupa ce furnizorul va finaliza urmatoarele operatii
obligatorii:
1. Livrarea completa a echipamentelor si accesoriilor contractante.
2. Instalarea completa a echipamentelor si accesoriilor contractate in locatia in care vor
functiona, respectiv
3. Verificarea si demonstrarea functionalitatii echipamentului in conditiile concrete.
4. Instruire personal tehnic, minim 2 persoane, pentru folosirea si exploatarea tuturor facilitatilor
echipamentelor.
Persoanele desemnate din cadrul Universităţii Tibiscus Timişoara pentru verificarea
operatiilor enumerate mai sus si semnarea procesului verbal de receptie sunt:
Pentru programare in vederea vizitarii amplasamentului echipamentelor se va lua
legatura cu Conf. Dr. Ing. Dan L. Lacrămă, tel 0732808851:
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SECŢIUNEA III
CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII ( MODEL CONTRACT PRESTARE SERVICII)

Contract de prestări servicii
nr.________data ____________
Preambul
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între
Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Daliei nr.1A,
telefon:0256/220689, fax: 0256220690, cod fiscal :2803804
cont virament nr.:
______________________________________________ deschis la: ____________________ ,
reprezentată prin _________________________________________ în calitate de achizitor, pe de o
parte
şi
…………………………………
denumire
operatorul economic
adresă sediu
________________
Nr____
telefon/fax
......................
număr
de
înmatriculare
.....................................
cod fiscal __________
cont (trezorerie, banca) : Trezoreria
........................................................ reprezentat prin ________________ (denumirea conducătorului)
funcţia: administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract)
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3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să execute serviciile de expertiză contabilă pentru proiectul
POSDRU„Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în
tehnici de predare multimedia” în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, conform
graficului de plăti, este de ___________. lei, sau după caz …-….. euro, la care se adaugă _______ lei
TVA.- total ________ lei

6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de maxim 30 luni, începând de la data semnării lui, dar fără să
depăşească termenul de implementare al proiectului, respectiv :.......................
( se inscrie perioada şi data)
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data ......................................
( se inscrie data la care încetează contractul)
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe la data semnării.
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt: Toate documentele ofertei şi ale documentatiei de atribuire.
(Se enumeră documentele pe care părţile le înteleg ca fiind ale contractului)
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnică.
9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
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ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel
de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, echipamentele ofertate la termenele
convenite.
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea
facturii de către acesta. ( maxim 30 zile de la primirea facturii)
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată)
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 0,05 % din valoarea contractului, pe zi de
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor)
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din plata neefectuată. 0,05 % din valoarea neachitată, pe zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptămână
de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.
În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 2
% din valoarea contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului cf. Punctului 6 şi,
oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului. Modul de constituire a garanţiei de bună
execuţie a contractului: prin scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie sau prin reţineri succesive
din valoarea facturilor parţiale.
( se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună
execuţie)
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12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorul, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate.
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 30 zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate. (luna .........................)
( se precizează modul de restituire şi termenul)
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi
pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. (se precizează
anexa ce conţine graficul de prestare)
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.
15. Recepţie şi verificări
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru
acest scop. Recepţia se face la terminarea serviciilor.
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de
la primirea ordinului de începere a contractului. ( din momentul semnării)
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul
convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
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(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de
către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau
a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor
semna un act adiţional.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului este ferm pe toată durata contractului, nefiind permisă ajustarea acestuia.
(se precizează formula de ajustare)
18. Amendamente
18.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
19. Subcontractanţi
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract,
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
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20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu
îndeplinirea contractului.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze, prin instanţele judecatoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Parţile au înteles să încheie azi __________ prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
( se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor
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SECŢIUNEA IV
FORMULARE ŞI MODELE

FORMULAR 1
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica .................. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect
.............................................................................................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si
codul CPV), la data de ................. (zi/luna/an), organizata de ........................................... (denumirea autoritatii
contractante), particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................;
[ ] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] 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.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta 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 publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta 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.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
.........................................
(semnatura autorizata)
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Formular 2.
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
________________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în
acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă
şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Formular nr.3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

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

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit.
a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................
c1) în ultimii 2 ani nu am fost în situaţia de a nu îndeplini sau îndeplini în mod defectuos obligaţiile
contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar produce sau este de natură să producă grave
prejudicii beneficiarilor mei.
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.

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

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul 4
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai .............................................,
intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ........................................, in
calitate de autoritate contractanta, cu nr. .................................... din data de ...............................,
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele .........................................., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se
dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare,
inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in
numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea
oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari,
comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele,
metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in
respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea,
cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial
al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul
certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA „TIBISCUS”
DIN TIMISOARA

FORMULAR 5

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ________________________________________________
(numarul,
data
si
locul
de
inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.
Birourile
filialelor/sucursalelor
locale,
daca
este
cazul:
______________________________________________
(adrese
complete,
telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_________________________________________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
_________________________________________________________________________________________________
1
2008
_________________________________________________________________________________________________
2.
2009
_________________________________________________________________________________________________
3.
2010
_________________________________________________________________________________________________
Media anuala:
_________________________________________________________________________________________________

Candidat/ofertant,

_______________
(semnatura autorizata)
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Formular 7
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _______________
________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în
(denumirea/numele ofertantului)

documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ___________________________________pentru suma
de/la un tarif/la
neaplicabile)

(denumirea serviciului)

(se elimina optiunile

un tarif mediu de _______________________________________(moneda ofertei)
(suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de

_______________.

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în
graficul de timp anexat.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
___________________________zile,
(durata in litere si cifre)

respectiv până la data de __________________________, şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată
(ziua/luna/anul)

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.
Precizăm că:
_
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
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Data _____/_____/_____
în calitate

_____________,
(semnatura)

de ____________________, legal
____________________________.

autorizat

să

semnez

oferta

pentru

şi

în

numele

(denumire/nume operator economic)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
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FORMULAR 8
DETALIEREA COSTURILOR
Titlul contractului:
Denumirea activitatii din cadrul contractului

Număr zile
lucrătoare
(estimat)

Tarif lei /zi
lucrătoare

Suma / lei

T O T A L COSTURI
Nota: Toate tarifele trebuie sa cuprinda si sa detalieze:

- Remuneratia expertilor cheie si a restului de personal, pe zi lucratoare, in functie de responsabilitatile pe care le
au in cadrul contractului
- Numarul zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care participa la prestarea serviciilor
- Activitatile la care participa fiecare persoana din cadrul contractului
- Cheltuieli administrative cum ar fi: deplasari, cazare, diurna, asigurari medicale, si altele, prezentate detaliat
- Limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii si alte cheltuieli legale
- Diurnele trebuie sa se incadreze in prevederile legale
- Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotarea cu logistica a firmei (calculatoare, mijloace de transport, diverse
mijloace fixe ce nu sunt in legatura cu contractul)
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Formular 9
GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE PRESTARE
nr

Denumire activitate

2011
Tr.1

Tr.2

Tr.3

2012
Tr.4

Tr.1

Tr.2

Tr.3

2013
Tr.4

Tr.1

Tr.2

Tr.3

1
2
3
…

Ofertant,
________________
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