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SCRISOARE DE INTENTIE
,
Judetul lasi, reprezentat prin Consiliul Judetean lasi, intentionează să achiziţioneze
echipamente şi servicii de videoconferinţă, prin achizitie directă şi invită pe cei
interesati sa depuna oferte in acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul lasi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean lasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69,
cod 700035, municipiul lasi, telefon/fax 0232- 214425;
3. Procedura aplicata: achizitie directa;
4. Sursa de finantare: Buget propriu;
5. Valoarea estimata: 5.145,16 lei, fără TVA, echivalent a 1.155,41 euro, la curs
BNR din 11.11.2013, 1 euro= 4.4531 lei, din care:
Suma de 2.822,58 lei fără TVA, echivalent a 633,85 euro, la curs BNR din
11.11.2013, 1 euro= 4.4531 lei, reprezintă valoarea echipamentelor;
- Suma de 2.322,58 lei fără TVA, echivalent a 521,56 euro, la curs BNR din
11.11.2013, (1 euro= 4.4531 lei), reprezintă valoarea abonamentelor pentru o
perioadă de 24 luni.
6. Criteriul de atribuire: oferta cu pretul cel mai scazut.
7. Data limită de depunere a ofertelor: 20.11.2013, ora 9.00.
8. Data deschiderii ofertelor: 20.11.2013, ora 11.00.
9. Adresa la care se depune oferta: Consiliul Judetean lasi, B-dul Stefan cel Mare si
Sfant nr. 69 Registratura Generala, cam. 1.
10.Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul Consiliului Judetean
lasi www.icc.ro - sectiunea "Licitatii" sau poate fi obtinuta in format electronic de
la sediul autorităţii contractante, Judeţul laşi - Consiliul Judeţean laşi, Directia
Achizitii Publice.
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COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Consilier Raluca Andreea GUZU
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
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Documentaţia de atribuire se structurează astfel:





SECŢIUNEA I
SECŢIUNEA II
SECŢIUNEA III
SECŢIUNEA IV

-

Fişa de date a achiziţiei,
Formulare şi modele,
Caietul de Sarcini,
Clauze contractuale obligatorii.
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SECŢIUNEA I - Fişa de date a achiziţiei
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: JUDETUL IASI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, cod fiscal 4540712
Adresă: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69
Localitate: Iaşi
Cod poştal: 700075 Ţara: ROMANIA
Punct(e) de contact:
Telefon: 0232/235100 int. 492
În atenţia d-nei Anca Muscheru
Director Directia Achizitii Publice
E-mail: achizitii.publice@icc.ro
Fax: 0232/214425
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.icc.ro
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala Activitate - Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante :
DA □
NU 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă
Contract de achiziţie publică de furnizare echipamente și prestarea de servicii de videoconferință.
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
a) Lucrări
□
B) Produse 
c) Servicii □
Executare
□
Cumpărare 
Categoria serviciilor:
Proiectare şi executare □
Leasing
□
Executarea, prin orice □
Închiriere □
mijloace, a unei lucrări
Închiriere cu opţiune de cumpărare □
O combinaţie între acestea
□
Locul principal de executare Locul principal de livrare
Locul principal de
Cod NUTS □□□□□□
prestare:
Sediul Consiliului Județean Iași,
Judeţul Iaşi - Cod NUTS RO213
II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) Nu este cazul
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Obiectul contractului îl constituie furnizarea unui sistem de videoconferință și a serviciilor de
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videoconferință pe o perioadă de 24 luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular suplimentar
Vocabular principal
Obiect principal
□□□□-□ □□□□-□ □□□□32223000-1 Aparate de transmisie video
30237450-8 Tablete grafice
□
64200000-8 Servicii de telecomunicații
Obiect suplimentar □□.□□.□□.□□-□
□□□□-□ □□□□-□
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice
da □ nu 
II.1.8) Împărţire în loturi
da □
nu 
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da □
nu 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)
Valoarea estimata a contractului este de 5.145,16 lei, fără TVA, echivalent a 1.155,41 euro
la curs BNR din 11.11.2013, 1 euro= 4.4531 lei
Monedă: Lei
II.2.2) Opţiuni (după caz)
da□
nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni sau zile: Durata contractului este de 24 de luni, din care:
15 zile de la data semnarii contractului, pentru furnizarea echipamentelor;
24 de luni de la data semnarii contractului, pentru asigurarea serviciilor de videoconferinta.

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului

da □

nu 

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
da □
nu 
III.1.1.b) Garantie de bună executie
da 
nu □
Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 5 % din pretul
contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA astfel :
- prin depunerea la casieria autoritatii contractante, din Iasi, Bd. Stefan cel Mare si Sfant,
nr.69, Iasi a sumei in numerar;
printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o
societate de asigurări, in original (model Anexa7.2.2.11),
in conformitate cu prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006. Daca partile convin, garantia de
buna executie se va putea constitui si conf. alin. 3 al art. 90/HG 925/2006.
Ofertantii tip IMM beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului garantiei de buna executie
(pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documentele prin care dovedesc ca
sunt IMM).
Garanţia de bună execuţie a contractului trebuie constituită în termen de maxim 5 zile de la
data semnării contractului de către ambele părţi, sub sancţiunea rezilierii acestuia.
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată:
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Se specifică sursele de finantare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget
local sau alte surse)
 Bugetul Local
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie
contractul (după caz) - Asociere legalizată conform art. 44 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale
da □ nu 
III.1.5. Legislatia aplicabilă

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 modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 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 modificările şi
completările ulterioare;

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

Alte reglementari legale incidente, in vigoare pana la data finalizarii procedurii si
incheierea contractului de achiziţie publică precum şi reglementările legislative în domeniul
achiziţiilor publice, publicate pe site-ul www.anrmap.ro
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea
în registrul comerţului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
1. Neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006-Declaratie privind
eligibilitatea (ANEXA 7.2.2.12 A);
2. Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006-Declaratie privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG34/2006 (Anexa 7.2.2.12B);
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (ANEXA 16);
4. Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 - Declarație pe
propria raspundere privind neincadrarea în situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr. 34/2006
(ANEXA 7.2.2.12 B^1);
Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autorității contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt toate persoanele care
aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv
persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractului de
achiziţie publică, sunt următoarele:
-

Cristian Mihai Adomniţei - Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi,
Chirilă Victor - Vicepreşedinte Consiliul Judetean Iasi,
Victorel Lupu - Vicepresedinte Consiliul Judetean Iaşi,
Lăcrămioara Vernică - Secretarul Judetului Iaşi,
Elena Arvinte - Director Exectutiv, Directia Economică,
Dolachi Pelin Nicoleta – Director Exectutiv Adjunct, Directia Economică,
Gabriela Alungulesei - Director Executiv Direcţia Juridică,
Alexandru Orest Szekely Nagy - Director Executiv, Direcția Tehnică și Investiții,
Aurora Țiplea – Coordonator Compartiment Informatică, Direcția Tehnică și Investiţii,
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-

Mirela Chistruga – Consilier, Compartiment Informatică, Direcția Tehnică și Investiţii,
Muscheru Luminita Anca - Director Executiv, Direcţia Achizitii Publice,
Catalina Serbanoiu – Consilier Juridic, Direcţia Achizitii Publice,
Raluca Guzu – Coordonator Compartiment Achizitii Directe, Direcţia Achizitii Publice,

Consilieri județeni : Aivănoaei Constantin Alin, Boz Petru Eduard, Brătescu Liviu, Bulgaru Liviu
Gabriel, Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Cîtea Vasile, Chirila Victor, Cojocaru Petru
Bogdan, Cozianu Iulian, Dascalu Petru, Doleanu Stefan,Hauta Marian, Ivancia Mihaela, Lebăda
Dorel, Petrache Florica, Lupu Magdalena, Lupu Victorel, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin,
Morosan Catalin, Popa Silviu Florin, Popescu Mihail Gabriel, Romaniuc Liliana, Rosca Ciprian
Lucian, Rosu Ticu Adrian, Stanciu Cristian, Stoian Ioan, Salaru Vasile, Serban Constantin, Toma
Vasile, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu
Liviu Gabriel.
In cazul in care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul menționat.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
(după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
cerinţelor menţionate:
Modalitatea de indeplinire
Cerinta nr. 1
Existenţa
unei
forme
de Cerinta obligatorie:
înregistrare şi/sau atestare / Certificat de inregistrare (CUI), in oricare din formele
apartenenţă din punct de vedere original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform
cu originalul” semnata si stampilata
profesional
III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
da □ nu 
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările profesionale ale
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective da □ nu 
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Achizitie directa



IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)
Cel mai mic preţ

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică
da □
nu 
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) _______
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract
da □ nu 
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV Altele:
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta
durata în luni: □□□ sau în zile: 30 (de la termenul limită de primire a ofertelor).
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IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
Operatorul economic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate
de un drept de proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca
documentele nu sunt confidentiale.
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertanţii au obligaţia sa prezinte propunerea tehnică în conformitate cu toate cerintele si
specificaţiile tehnice conţinute în Caietul de sarcini şi să prezinte toate documentele prevăzute
prin acesta.
Ofertantul va avea obligaţia să prezinte o propunere tehnică care va conţine următoarele, dar
nelimitându-se la:
 comentariu al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să demonstreze
corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective;
 metodologia de furnizare a echipamentelor.
De asemenea, ofertantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice, Declaratie pe propria
răspundere privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă şi protecţia
muncii, în vigoare (Anexa 11 ) - Ofertantul este obligat să indice în cadrul ofertei faptul că la
elaborarea acesteia a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii,
conform reglementărilor în vigoare la nivel national.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va contine:
- Formularul de oferta (ANEXA 7.2.2.10 B);
- Centralizatorul de prețuri (conform tabelului de la Secţiunea Formulare şi modele).
Ofertantilor le este adus la cunostinta faptul ca valoarea estimata a contractului de furnizare
(exclusiv TVA) este de 5.145,16 lei, fără TVA, echivalent a 1.155,41 euro la curs BNR din
11.11.2013, 1 euro= 4.4531 lei, din care :
- Suma de 2.822,58 lei fără TVA, echivalent a 633,85 euro la curs BNR din 11.11.2013, 1
euro= 4.4531 lei, reprezintă valoarea echipamentelor prezentate în Caietul de sarcini;
- Suma de 2.322,58 lei fără TVA, echivalent a 521,56 euro la curs BNR din 11.11.2013, (1
euro= 4.4531 lei) reprezintă valoarea abonamentelor pentru o perioadă de 24 luni, așa cum sunt
prezentate în Caietul de sarcini.
Ofertele ale caror valori totale, fără T.V.A., vor depăşi valorile maxim alocate, vor fi respinse
ca inacceptabile.
Propunerea financiară va fi exprimată ferm atat în lei, fara TVA, cat si in euro la cursul de schimb
prevazut in prezenta documentatie de atribuire, exclusiv TVA.
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IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta sigilata se transmite împreună cu urmatoarele documente:
- Scrisoare de înaintare (Formularul 17), transmisa în original
- Imputernicire + copie Carte de Identitate
Scrisoarea de înaintare şi orice împuternicire a unui reprezentant al ofertantului de a
participa la şedinţa de deschidere nu vor fi incluse în plicul ce conţine ofertele, ci in afara
coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta.
2. Oferta se va depune în aşa fel încât să fie primită de către autoritatea contractantă înainte de
termenul limită de depunere specificat în Scrisoarea de intentie. Ofertele trebuie să conţină toate
documentele şi informaţiile solicitate şi se vor depune :
- Fie prin servicii poştale / de curierat la : sediul Consiliului Judetean Iasi din Bd. Stefan cel Mare si
Sfant nr.69, Iasi, - Registratură - Camera101, parter, cod poştal 700075, România , astfel : LUNI –
JOI : 7 :30 – 16 :00, VINERI – 7 :30 – 13 :30
- Fie prin livrare directă la sediul autorităţii contractante, în schimbul unei confirmări de primire, la :
Consiliului Judetean Iasi din Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr.69, Iasi, - Registratură - Camera101,
parter, cod poştal 700075, România, astfel : LUNI – JOI : 7 :30 – 16 :00, VINERI – 7 :30 – 13 :30.
Ofertantii trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure că oferta sa este primită si înregistrată
de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor, stabilită în Scrisoarea
de intentie.
Ofertele vor fi înregistrate în ordinea primirii numai de către Registratura Consililui Judetean
Iasi, precizandu-se nr. de înregistrare, data si ora depunerii acestora.
3. Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare. Ofertele depuse la altă adresă
decât cea indicata vor fi respinse ca inacceptabile şi returnate nedeschise. Oferta se depune în 2
exemplare, din care 1 (un) original şi 1 (una) copie. Plicurile conţinând exemplarele respective
trebuie marcate corespunzător ca ORIGINAL sau COPIE. În cazul unei discrepanţe între original şi
copie, va prevala originalul
4. Ofertele trebuie transmise conform sistemului „plicului triplu”. Astfel, plicul/coletul cu oferta va
include, în interior, trei plicuri separate, sigilate şi ştampilate, unul marcat „Plic A – Documente de
calificare”, cel de al doilea marcat „Plic B – Propunere tehnică”, iar cel de al treilea marcat „Plic C –
Propunere financiară”.
■Plicul A va conţine toate documentele şi formularele relevante pentru dovada îndeplinirii
criteriilor de calificare/selecţie menţionate în documentaţia de atribuire.
■Plicul B va conţine propunerea tehnică, împreună cu toate documentele/formularele aferente.
■Plicul C va conţine propunerea financiară.
Plicul/coletul exterior, în care sunt incluse cele 3 plicuri conform cerinţelor de mai sus, va purta
următoarele informaţii obligatorii:
■Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului;
■Obiectul procedurii de achizitie publica;
■Adresa autorităţii contractante indicată , şi la care este depusă oferta;
■Menţiunea „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor”.
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite
returnarea ofertei fără a fi deschisă, dacă va fi cazul.
Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu
îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Plicul/coletul conţinând oferta se primeşte de către autoritatea contractantă numai dacă este
intact, sigilat şi netransparent.
Ofertele primite se păstrează nedeschise de autoritatea contractantă, până la data şi ora începerii
şedinţei de deschidere.
Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi numerotate şi
iniţializate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizat /autorizaţi să angajeze
ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii / organisme oficiale abilitate în
acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de
către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.
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Ofertanţii au obligaţia de a anexa un opis al documentelor prezentate.
Nu se acceptă oferte alternative.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului.
Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin notificare scrisă adresată autorităţii contractante,
până la data şi ora deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor,
adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării.
Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în cazul imposibilităţii ofertantului de a depune noua
ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. Transmiterea
oricăror modificări trebuie făcută în conformitate cu procedura indicată mai sus, cu amendamentul că
pe plicul exterior se va marca, corespunzător, „MODIFICARE”.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru
depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului
de achiziţie publica.
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SECŢIUNEA II - Formulare şi modele
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Anexa 7.2.2.12 A – Declaraţie privind eligibilitatea
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1
Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al
[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în situaţia prevăzută la art. 180 din 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, respectiv nu am fost
condamnaţi, în ultimii 5 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare
la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.
2
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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind
eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
3
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante [denumirea şi
adresa autorităţii contractante] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.
4
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de [se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei].

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)
1

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere,
daca este cazul.
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Anexa 7.2.2.12 B – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
Stimată doamnă / Stimate domn,
3

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 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
Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului], în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de
furnizare echipamente și servicii de videoconferință, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că:
(a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul - sindic;

(c) ne-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 [ţara
în care este stabilit ofertantul / partenerul asocierii];

c^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale,

d) nu am fost condamnaţi, 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.

e) prezint informatii corecte si prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in
scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar că vom informa imediat autoritatea contractantă cu privire la orice modificare survenită în
circumstanţele sus-menţionate pe parcursul procedurii de atribuire, precum şi pe parcursul derulării
contractului în cazul în care vom fi declaraţi câştigători.
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, situaţiilor şi documentelor
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa,
competenţa şi resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante [denumirea şi adresa autorităţii
contractante] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Subsemnatul declar că înţeleg şi accept că furnizarea deliberată, către autoritatea contractantă, de date
incorecte şi/sau incomplete în legătură cu circumstanţele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din
prezenta procedură de atribuire, precum şi din alte proceduri de atribuire pentru contracte finanţate din fonduri
comunitare.

Ofertant, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătura autorizată)
3

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere
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Anexa 16
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .............................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., în
calitate de autoritate contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................, certific/certificăm prin
prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele
declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât
ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de
achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista
consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură
sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul
respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

...............

Data

Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnături)
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Anexa 7.2.2.12 B^1
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
Stimată doamnă / Stimate domn,

3

DECLARAŢIE

pe propria raspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din 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
Subsemnatul ……………[numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al
………………[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicarii faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în situaţia prevăzută la art. 69^1 din
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, respectiv nu avem
membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori
asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in
relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………[se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei].

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)

1

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere.
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Anexa 11
Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAŢIE

Subsemnatul.................... [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al
.......................[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că mă angajez să furnizez produsele pe parcursul
îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de
protecţie a muncii care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor
obligaţii fiind incluse in cadrul propunerii financiare.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)
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Anexa 07 – Declaraţie privind încadrarea în categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
Stimată doamnă / Stimate domn,
07.01 DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
I. Date de identificare a întreprinderii
1
Denumirea întreprinderii: ………………….
2
Adresa sediului social: …………………….
3
Cod unic de înregistrare: ……………………
4
Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director
general sau echivalent): ……………………….
II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: …………………….

Întreprindere autonomă – în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar Declaraţia, fără Anexă.

Întreprindere parteneră – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie.

Întreprindere legată – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii

8

Exerciţiul financiar de referinţă 9
Numărul mediu anual de
salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei / mii euro)

Active totale (mii lei / mii euro)

8

Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681/2004
9

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale
sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de
acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual
de salariaţi, cifra de afaceri anuală netăşi activele totale se determină şi se declară pe propria
răspundere.
IMPORTANT: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au
înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
NU
DA (în acest caz, se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar
anterior)
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
Semnătura (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
07.02 ANEXĂ - CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate
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Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

secţiunea A (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă are cel
puţin o întreprindere parteneră;

secţiunea B (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă este legată
cu cel puţin o întreprindere
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

1. Datele10 întreprinderii
solicitante sau din
situaţiile financiare anuale
consolidate (se vor
introduce datele din
tabelul B1 din secţiunea
B11
2. Datele cumulate12 în
mod proporţional ale
tuturor întreprinderilor
partenere, dacă este cazul
(se vor introduce datele
din secţiunea A)
3. Datele cumulate ale
tuturor întreprinderilor
legate13 (dacă
există) dacă nu au fost
deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din
acest tabel
TOTAL

Perioada de referinţă
Numărul
Cifra de afaceri
anuală
netă (mii lei /
mediu anual de
salariaţi
mii euro)

Active totale
(mii lei / mii
euro)

10

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netăşi activele totale sunt cele
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.
În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri
anuală netăşi activele totale se determinăşi se declară pe propria răspundere
11

Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor
financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale
consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili
categoria întreprinderii" din Declaraţie.
12
13

Idem Nota 16
Idem Nota 16
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Anexa 7.2.2.10 B
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
Operator economic .................. (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre .........................................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia pentru atribuirea contractului de achiziţie publica de furnizare
echipamente și servicii de videoconferință, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
________(denumirea / numele ofertantului) _____________________, ne oferim ca, in conformitate
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizăm echipamentele
și să prestăm serviciile pentru suma totală de ______(suma in litere si in cifre) LEI, reprezentand
_________EURO, la cursul de schimb prevazut in documentatia de atribuire, respectiv la curs BNR
din 11.11.2013, 1 euro= 4.4531 lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
_____(suma in litere si in cifre) LEI, reprezentand _____________EURO.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizăm
echipamentele și să prestăm serviciile in perioada de timp stabilita.
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. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. 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.)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data .../.../...
…......................, (semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta
pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)
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ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

Nr.
crt.

DENUMIRE
ECHIPAMENT/SERVICIU

UM

Cantitate

1.

Aparat de transmisie video

buc.

1

2.

Tabletă

buc.

1

Preţ
unitar
fără TVA
(LEI)

Valoare
fără
TVA
(LEI)

Valoare
cu TVA
(LEI)

TVA
(LEI)

Subtotal 1
3.

Abonament servicii videotelefonie
4G fix – 24luni

buc.

4.

Abonament servicii videotelefonie
4G mobil – 24 luni

buc.

1
1

Subtotal 2

Total general

Furnizarea echipamentelor se va face într-un termen de maxim 15 zile de la data
semnării contractului de către ambele părți .
Serviciile de videoonferință vor fi asigurate pe o perioadă de 24 de luni de la data
semnării contractului de către ambele părți .

Data .../.../...

…......................, (semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta
pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul 17
OFERTANTUL
…. ………………..

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

(denumirea/numele)

nr................/.............2013

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre .....................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a scrisorii de intenție transmisa in …………(ziua/luna/anul) pe site–
ul Autoritatii Contractante: Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliului Judetean
Iasi, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
de furnizare echipamente și prestare servicii de videoconferință, noi
.........................../(denumirea /numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de
....... copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Cu stima,

Data completarii ...............
Ofertant,
........................................................
(semnatura autorizata)
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Anexa 18 – Împuternicire
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul ......................(numele complet al reprezentantului legal al ofertantului), în calitate de
reprezentant legal al ...........................(denumirea / numele ofertantului), împuternicesc prin prezenta
pe dl/d-na ..............................(numele complet al persoanei desemnate, astfel cum apare în
documentul de identitate), posesor/posesoare al/a cărţii/buletinului de identitate / paşaportului
nr..................., seria .........................., emis la data de ....................................... de către
.............................., să participe din partea ..............................(denumirea/numele ofertantului) la
şedinţa de deschidere a ofertelor in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică
de furnizare echipamente și servicii de videoconferință.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)
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Anexa 7.2.2.19 – Model de garanţie de bună execuţie
A se transmite pe hârtie cu antetul instituţiei financiare care furnizează garanţia
SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU BUNA EXECUŢIE
Subiect: Garanţie nr. ___________________________
Garanţie financiară pentru buna execuţie a contractului de achiziţie publică nr.
(numărul contractului) - .................................................................................
Cu
privire
la
contractul
de
achiziţie
publică
susmenţionat,
încheiat
între………………………..(denumirea prestatorului), în calitate de prestator, şi Autoritatea
Contractanta : Judeţul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, în calitate de achizitor, noi,
subsemnaţii ………………………(denumirea instituţiei financiare), având sediul înregistrat la
………………….(adresa sediului social al instituţiei financiare), ne obligăm prin prezenta în mod
necondiţionat şi irevocabil faţă de achizitor să plătim orice sumă cerută de acesta, până la concurenţa
sumei de ……………………..(cuantumul garanţiei de bună execuţie), reprezentând 5 % (a se
completa 2,5% în cazul în care contractantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici și
mijlocii) din preţul contractului respectiv, exclusiv TVA.
Plata va fi efectuată în lei, în contul specificat de către Autoritatea contractantă, fără obiecţiuni
de orice fel, la prima sa cerere scrisă (transmisă prin poştă cu confirmare de primire), însoţită de o
declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin furnizorului, aşa cum sunt acestea
prevăzute în contractul menţionat mai sus. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o
altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a prestatorului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ……………... În cazul în care părţile
contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a acestei garanţii sau să modifice
unele prevederi contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin această
garanţie, se va obţine acordul nostru în prealabil, în caz contrar prezenta garanţie încetându-şi
valabilitatea la termenul specificat.
Legea aplicabilă acestei garanţii este legea română. Orice dispută legată de prezenta garanţie
va fi deferită instanţelor competente material din România.
24

Nume: _______________________Funcţie: ______________________ Semnătura :
_________________ Data: __________________

24

Numele şi funcţia persoanei/persoanelor care semnează în numele instituţiei financiare trebuie
indicate
Conform art. 90, alin.(1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, garantia de buna executie
se constituie, de regula, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari. Operatorii economici au posibilitatea de a prezenta dovada constituirii garanţiei si prin alte
instrumente de garantare prevazute de lege, nelimitandu-se la modelul de formular prezentat, înconformitate cu
prevederile documentaţiei de atribuire, cap. III.1.1.b). Instrumentul de garantare va prevedea daca plata garantiei se
va executa neconditionat sau conditionat, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 3/HG. 925/2006.

Documentația de atribuire a contractului de achiziţie publică de furnizare echipamente și servicii de videoconferință

24/42

SECŢIUNEA III

- Caietul de Sarcini
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CAIET DE SARCINI
pentru furnizare de echipamente și servicii de videoconferință

1. INFORMAŢII GENERALE
Documentaţia de atribuire privind contractul de servicii conţine informaţii necesare descrierii
obiectului contractului, precum şi informaţii şi instrucţiuni necesare elaborării ofertelor de către
operatorii economici participanţi la procedură.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie furnizarea unui sistem de videoconferință și a unor servicii de
videoconferință pe o perioadă de 24 luni.
Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică, corespunzător cu necesităţile autorităţii
contractante.
Lista cuprinzând echipamentele și serviciile care fac obiectul contractului:
Nr.
crt.

Nume echipament

Număr
bucăţi

1.

Aparat de transmisie video

1

2.

Tabletă cu sistem de operare Android 4

1

3.

Abonament servicii videotelefonie 4G fix – 24 luni

1

4.

Abonament servicii videotelefonie 4G mobil – 24 luni

1

Livrarea produselor se va face la sediul Consiliului Judeţean Iaşi. La livrare, produsele vor fi
însoţite de declaraţia de conformitate/certificate de calitate din partea producătorului şi certificatul de
garanţie.
Predarea produselor se va face în prezenţa unui reprezentant al furnizorului. Recepţia
cantitativă se va realiza de către beneficiar, pe baza proceselor verbale de predare primire.
Parametrii tehnici şi funcţionali, specificaţiile de performanţă, condiţiile privind siguranţa în
exploatare, condiţiile privind conformitatea cu standardele relevante, condiţiile de garanţie şi post
garanţie, alte condiţii cu caracteristici tehnice sunt precizate pentru fiecare echipament în fişele
tehnice sau în cadrul descrierilor tehnice.
Furnizarea echipamentelor se va face într-un termen de maxim 15 zile de la data
semnării contractului de către ambele părți ;
Serviciile de videoconferință vor fi asigurate pe o perioadă de 24 de luni de la data
semnării contractului de către ambele părți ;
Valoarea estimată a contractului a fost determinată pe baza unui studiu al pieții de
profil și este de 5145.16 lei, fără TVA, din care:
a) valoarea echipamentelor - 2822.58 lei fără TVA
b) valoarea abonamentelor pentru o perioadă de 24 luni – 2322.58 lei fără TVA.
Ofertantul nu va depăși nici una dintre valorile alocate pentru fiecare punct în parte.
3. CERINŢE OBLIGATORII PENTRU ACHIZIŢIE
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Cerinţele din prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate minimale şi eliminatorii.
Cerințele tehnice minimale pentru echipamentele şi serviciile solicitate sunt descrise în cele ce
urmează:
1.

Aparat de transmisie video cu următoarele specificații minimale:
• ecran digital 7” color LCD (rezoluţie 800x400)
• cameră cu rezoluție 2 MP
• 2 porturi RJ45 ethernet 10M/100M
• memorie SDRAM 256MB, Flash 512 GB
• Port USB 2.0 şi SD Memory Card
• SO Android 2.1
• taste rapide pentru Cautare /Optiuni /Volum /Mut /confirm /Delete /Redial /Meniu /Agenda
/Hands-Free
• intrare căşti, ieşire audio stereo, ieşire video
• intrări agendă: până la 2000
• căutare inteligentă în agendă
• posibilitate de a instala 4 conturi VoIP
• redirecționare apeluri, apel în așteptare
• auto-răspuns
• videoconferințe - până la 3 participanți
• codec video H.264, H.263, MPEG 4
• format Video CIP/QCIF/QVGA
• format video recunoscut: mp4, 3gp și flv
• format imagine recunoscut: PEG
• frame rate 10-30fps
• sunet HD: HD codec
• anulare ecou acustic
• conectare WLAN
• meniu grafic intuitiv
• înregistrare voce în timpul sau în afara unei convorbiri
• lista apeluri blocate
• agenda format XML
Garanţie: 24 luni

2.

Tabletă cu următoarele specificații minimale:
 Display IPS-LCD 8”, 1024 x 768 px
 Format 4:3
 SO Android 4.0.4.
 Procesor Cortex A9 1 Ghz Dual Core
 Memorie Flash 4GB (2GB disponibili)
 Memorie externa pana la 32GB prin micro SD card
 Cameră video 3,2 MP
 Cameră frontală 0,3 MP
 G-Sensor
 WI-FI
 Foto 3D
 GPS
 3G HSDPA 7,2Mbps și HSUPA 5,4Mbps
 EDGE, GPRS, Bluetooth
 Thetering prin Wi-Fi
 2 difuzoare stereo
 Cititor micro SD, ieșire mini HDMI, mini USB
 Ieșire audio Jack 3,5 mm
 Baterie Litiu polimer 3,7V 4000mAh
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 Stand by până la 300 ore
 Timp funcționare 5 h

3.

4.

Garanţie: 24 luni
Abonament servicii videotelefonie 4G fix
 Să permită televideoconferinţă în rețea gratuită între 3 persoane, indiferent de locație
 Apeluri video nelimitate şi netaxabile în reţea
 Să includă minim 30 de minute gratuite în reţelele fixe și mobile naţionale și internaționale
 Transmitere/recepționare fax
Abonament servicii videotelefonie 4G mobil
 Să permită televideoconferinţă în rețea gratuită între 3 persoane, indiferent de locație
 Apeluri video nelimitate şi netaxabile în reţea
 Să includă minim 30 de minute gratuite în reţelele fixe și mobile naţionale și internaționale

Furnizorul are obligația de a implementa propriu-zis sistemul de videoconferință. El va
organiza și va coordona aceasta prin asigurarea instalării echipamentelor specifice de videoconferință
la sediile beneficiarului și va instrui operatorii privind operarea și funcționalitățile specifice
sistemului de videoconferință.
Garanţia se acordă de la data procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. Perioada de
garanţie se majorează cu timpul de nefuncţionare al echipamentelor în intervalul de reparare al
acestora.
În perioada garanţiei, furnizorul se obligă să constate defecţiunea în maximum 24 ore şi să
remedieze defecţiunea în maxim 36 de ore de la data reclamării acesteia de către beneficiarul
echipamentelor. Pentru intervenţiile mai lungi de 72 ore, prestatorul asigură înlocuirea
echipamentului defect cu unul similar pe perioada intervenţiei.
Toate costurile de livrare la sediul beneficiarului, încărcarea, descărcarea, manipularea
echipamentului, atât la livrare, cât şi pe perioada de garanţie, sunt asigurate de furnizor.
Ofertantul va oferi asistenţa tehnică prin telefon şi/sau e-mail, solicitanţilor din partea
Autorităţii Contractante. Ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului nume, adrese şi numere de
telefon pentru service.
Orar asistenţă tehnică şi suport: luni – vineri, orele 8:00 – 16:00 (excluzând sărbătorile legale).
4.

ELABORAREA OFERTEI

OFERTA TEHNICĂ
Furnizorul va livra echipamentele conform specificaţiilor din prezentul caiet de sarcini.
Ofertantul va avea obligaţia să prezinte o propunere tehnică care va conţine următoarele, dar
nelimitându-se la:
 comentariu al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să demonstreze
corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective;
 metodologia de furnizare a echipamentelor.
OFERTA FINANCIARĂ
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Se va completa Centralizatorul de preţuri conform modelului de mai jos. Acesta se va
depune tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă şi va fi semnat, pe fiecare pagină, de reprezentantul
ofertantului.
Nr.
crt.

DENUMIRE
ECHIPAMENT/SERVICIU

UM

Cantitate

1.

Aparat de transmisie video

buc.

1

2.

Tabletă

buc.

1

Preţ
unitar
fără TVA
(LEI)

Valoare
fără
TVA
(LEI)

Valoare
cu TVA
(LEI)

TVA
(LEI)

Subtotal 1
3.
4.

Abonament servicii videotelefonie
4G fix – 24luni
Abonament servicii videotelefonie
4G mobil – 24 luni

buc.
buc.

1
1

Subtotal 2
Total general

5.

CONDIŢII DE PLATĂ

Plata echipamentelor se va efectua în maxim 30 de zile de la recepţia cantitativă şi calitativă a
bunurilor, pe baza facturilor fiscale emise de furnizor. Plata abonamentelor se va face lunar.
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SECŢIUNEA IV - Clauze contractuale obligatorii
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CONTRACT DE FURNIZARE
de echipamente şi servicii de videoconferință
nr. ________data _____________

În temeiul O.U.G. 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 Legii nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca
obiect furnizare de echipamente şi servicii de videoconferință înregistrat sub numărul
...............................,
Articol 1- Părţile
JUDEŢUL IAŞI, prin Consiliul Judeţean Iaşi cu sediul în municipiul Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi
Sfânt, nr. 69, judeţul Iaşi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712,
cont trezorerie RO54TREZ40624510271XXXXX, reprezentat prin Cristian Mihai ADOMNIȚEI,
Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte,
Și
SC ...................., cu sediul în ..............................., cod fiscal ..........................., Nr. de înmatriculare la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă ..........................., cont ...................... deschis la
.........................telefon/fax ..................., e-mail ................... reprezentată prin ......................., având
funcția de administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte.
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea
prezentului contract de furnizare, în următoarele condiţii:
Articol 2- Termeni şi definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a.

contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.

b.

Achizitor şi Furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c.
preţul contractului - preţul plătibil Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d.
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Achizitorului;
e.
servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în
perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin Furnizorului prin contract;
f.
origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea Furnizorului.
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g.

destinaţie finală - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

h.
termenii comerciali de livrare - vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
EXW, CIF, CIP, FCA, FOB, DDP etc. - termeni comerciali definiţi conform regulilor şi uzanţelor
internaţionale, guvernate de regulamentul INCOTERMS, şi anume:
Grupul E

EXW

Franco fabrica

EX Works

Grupul F

FCA

Franco transportator

Free Carrier

Transportul

FAS

Franco de-a lungul vasului

Principal

FOB

Franco bord

Free on Board

Grupul CFR CFR

Cost si navlu

Cost and Freight

Transportul

Cost, asigurare si navlu

Plecarea

CIF

Principal

la locul de destinatie

platit

convenit
CPT
CIP

Transport platit pana la

Free Alongside Ship

Cost, insurance and freight

Carriage Paid To

Transport si asigurare Carriage and Insurance Paid To

platite

pana la
Grupul D

DAF

Franco frontiera

Delivered At Frontier

DES

Franco nava nedescarcata

Delivered EX Ship

DEQ

Franco pe chei vamuit DeliveredEX Quay(DUTY PAID)

DDU

Franco destinatie nevamuit

DDP

Franco destinatie vamuit

Delivered Duty Unpaid
Delivered Duty Paid

i.
forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu
putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j.

zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

Articol 3 - Interpretare
3.1
– În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2
- Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3.3
- Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi
orice organizaţie având personalitate juridică.
3.4

- Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

3.5
- Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
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3.6
- Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este
expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă
obligaţiei respective, după natura sa.
Articol 4 - Obiectul contractului
4.1 –Furnizorul se obligă să furnizeze echipamente pentru videoconferinta precum si servicii
accesorii (servicii de videoconferință si servicii din perioada de garantie a echipamentelor), conform
caietului de sarcini si propunerii tehnice anexe la prezentul contract, în perioada/perioadele convenite,
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele
furnizate şi serviciile accesorii prestate.
Articol 5 - Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul echipamentelor pentru
videoconferinta precum si a serviciilor accesorii (servicii de videoconferință si servicii din perioada
de garantie a echipamentelor), plătibil Furnizorului de către Achizitor este de ………………lei, la
care se adaugă ……………… lei, reprezentând TVA.
5.2 – Pretul prezentului contract fără TVA este ferm pe toata durata de executie a contractului.
Articol 6 - Durata contractului
6.1 – (1) Durata prezentului contract este de la data semnarii pana la restituirea garantiei de buna
executie.
(2) Furnizarea echipamentelor pentru videoconferinta va avea loc in termen de…….zile de la data
semnarii prezentului contract.
(3) Durata prestarii serviciilor accesorii - servicii de videoconferință - se face in termen de 24 luni de
la data semnării contractului.
(4) Durata prestarii serviciilor accesorii - servicii din perioada de garantie a echipamentelor- se face
in termen de 24 luni de la data procesului verbal de receptie calitativa si cantitativa a echipamentelor
pentru videoconferinta.
(5) Termenul de garanţie al echipamentelor pentru videoconferinta este de 24 de luni şi se acordă de
la data procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă
6.2 – Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele părţi
contractante a obligaţiilor ce le revin conform contractului.
Articol 7 - Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după semnarea prezentului contract de catre ambele parti
contractante.
7.2 - Garantia de buna executie se constituie in termen de cel mult 5 zile de la data semnarii
contractului de ambele parti.
7.3 - Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului de
catre ambele parti contractante dă dreptul autorităţii contractante să rezilieze prezentul contract, de
plin drept, fara nicio alta formalitate prealabilă de punere în întârziere.
Articol 8 - Documentele contractului
8.1. Furnizorul va îndeplini obligatiile în condiţiile stabilite prin prezentul contract si următoarele
anexe, parte integranta din contract:
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a) documentatia de atribuire a contractului de furnizare de echipamente şi servicii de videoconferință,
inclusiv Caietul de sarcini,
b) propunerea tehnica
c) propunerea financiară,
d) garanţia de bună execuţie, dupa constituire
e) lista subcontractantilor si contractele de subcontractare, daca este cazul
f) alte documente, conform legii.
8.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează
prevederile caietului de sarcini.
Articol 9 - Caracterul confidenţial al contractului
9.1. Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, Achizitorul are obligaţia de a
asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care Furnizorul le precizează ca fiind confidenţiale,
în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale
acestuia, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.
Articol 10 - Obligaţiile Furnizorului
10.1 - (1) Furnizorul se obligă să livreze echipamente pentru videoconferință în strictă concordantă cu
legislaţia în vigoare.
(2) Furnizorul se obligă să presteze servicii accesorii, respectiv servicii de videoconferință si servicii
din perioada de garantie a echipamentelor.
(3)Furnizorul se obliga sa implementeze sistemul de videoconferință si sa organizeze și sa
coordoneze instalarea echipamentelor specifice de videoconferință la sediile achizitorului.
(4) Furnizorul se obligă să instruiască reprezentantii achizitorului privind operarea și funcționalitățile
specifice sistemului de videoconferință
(5) În perioada garanţiei, furnizorul se obligă să constate defecţiunea în maximum 24 ore şi să
remedieze defecţiunea în maxim 36 de ore de la data reclamării acesteia de către achizitor. Pentru
intervenţiile mai lungi de 72 ore, furnizorul asigură înlocuirea echipamentului defect cu unul similar
pe perioada intervenţiei.
(6) Furnizorul se obliga sa ofere asistenţa tehnică prin telefon şi/sau e-mail, solicitanţilor din partea
achizitorului. Furnizorull va pune la dispoziţia achizitorului nume, adrese şi numere de telefon pentru
service. Orar asistenţă tehnică şi suport: luni – vineri, orele 8:00 – 16:00 (excluzând sărbătorile
legale).
10.2 – (1) Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentele pentru videoconferință la standardele şi
performanţele prezentate în propunerea tehnică si caietul de sarcini, anexe la prezentul contract.
(2) Furnizorul se obligă să supravegheze livrarea produselor şi să asigure resursele umane, materiale,
instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
10.3 - (1) Livrarea echipamentelor pentru videoconferință se va face la sediul Consiliului Judeţean
Iaşi.
(2) Toate costurile de livrare la sediul achizitorului, încărcarea, descărcarea, manipularea
echipamentului, atât la livrare, cât şi pe perioada de garanţie, sunt asigurate de furnizor.
10.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite
pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
10.5 - Furnizorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor, ca şi cum acestea
ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate.
Furnizorul ramane raspunzator pentru orice incalcare a obligatiilor sale contractuale si dupa incetarea
contractului pentru perioada prevazuta in acest sens de legislatia romaneasca.
10.6 - Furnizorul se obligă să asigure confidenţialitatea totală a datelor la care va avea acces.
Articol 11 - Obligaţiile Achizitorului
11.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.
11.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele si serviciile accesorii prestate în termenul
convenit.
11.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor si a serviciilor accesorii prestate în
termenul convenit de la emiterea facturii de către Furnizor.
11.4 - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite
atunci Furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor/serviciilor accesorii şi de a beneficia de
reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii, din prezentul
contract. Imediat după ce Achizitorul îşi onorează obligaţiile, Furnizorul va relua livrarea produselor
/prestarea serviciilor accesorii în termen de 2 zile.
11.5 Achizitorul va fi responsabil pentru orice pagubă adusă produsului Furnizorului şi care nu se
datorează neglijenţei Furnizorului.
11.6 Achizitorul se obligă să nu efectueze nici o lucrare sau modificare asupra produsului sau a
locaţiei sale fără acceptul în scris din partea Furnizorului.
Modalităţi de plată
11.7 - (1) Achizitorul se obligă să plătească preţul pentru echipamentele pentru videoconferință către
furnizor în termen de cel mult 30 de zile de la recepţia cantitativă şi calitativă a acestora, pe baza
facturilor fiscale emise de furnizor.
(2) Plata servicii accesorii, respectiv servicii de videoconferință si servicii din perioada de garantie a
echipamentelor se va efectua lunar, in baza facturii fiscale emise de furnizor.
Articol 12 - Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
12.2 - În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu
0,1% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în
condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare,
cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
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pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are obligația să predea codul sursă a aplicaţiei și are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării
unilaterale a contractului.
12.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, in conditiile in care achizitorul, din motive temeinice,
nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz, furnizorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
Articol 13 - Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 – (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de
5% din pretul contractului, exclusiv TVA in termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract sub
forma unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de
asigurări sau prin depunerea sumei corespunzătoare la casieria achizitorului.
(2) Garantia de buna executie va fi valabila pana la data ultimului proces verbal de receptie al
serviciilor accesorii, respectiv servicii de videoconferință si servicii din perioada de garantie a
echipamentelor.
(3) Cuantumului garanției de buna execuție i se vor aplica si prevederile Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, daca este cazul. În această situație,
furnizorul beneficiază de reducerea cu 50% a cuantumului garanţiei de bună execuție.
13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Furnizorul a facut
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Furnizorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
13.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data
intocmirii ultimului proces-verbal de receptie al serviciilor accesorii, respectiv servicii de
videoconferință si servicii din perioada de garantie a echipamentelor, care fac obiectul prezentului
contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
13.5 - Garanţia tehnică a produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13.6 – În cazul în care furnizorul nu constituie garanţia de bună execuţie in termen de 5 zile de la
data semnării contractului de către ambele parţi contractante, achizitorul are dreptul sa rezilieze
prezentul contract, de plin drept, fara nicio alta formalitate prealabila de punere in întârziere.
Articol 14 - Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a începe executarea contractului de la data semnării prezentului
contract.
14.2 - (1) Furnizarea produselor în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data semnării contractului.
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de
către Furnizor, îndreptăţesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor
sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord perioada de furnizare şi vor
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semna un act adiţional, nefiind afectate prin acesta calitatea şi cantităţile iniţiale, astfel cum au fost
acestea prevăzute în ofertă, precum şi preţul contractului.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenul de furnizare, acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru Achizitorului, în termen de 3 zile, înainte de data de furnizare.
Modificarea datei de furnizare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi
Furnizorului.
Articol 15 - Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
15.1 – (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul Consiliului Judeţean Iaşi, respectând
termenul stabilit.
(2) La livrare, produsele vor fi însoţite de declaraţia de conformitate/certificate de calitate din partea
producătorului şi certificatul de garanţie.
15.2 – (1) Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor referitoare la receptia produselor.
(2) Toate costurile de livrare la sediul achizitorului, atât la livrare, cât şi pe perioada de garanţie, sunt
în sarcina furnizorului.
15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face
după livrare/instalare şi după recepţia finala calitativa şi cantitativa, prin semnarea Procesului de
recepţie calitativa şi cantitativa.
Articol 16 - Recepţie, inspecţii şi teste
16.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
16.2 – (1) Predarea produselor se va face în prezența unui reprezentant al furnizorului.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris Furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
16.3 – (1) Inspecţiile şi testele din cadrul recepției cantitative și calitative se vor face la destinaţia
finală a produselor.
(2) În cazul în care, la predare - primire, se constată că nu se respectă caracteristicile tehnice precizate
în oferta acceptată de achizitor, achizitorul va refuza primirea, urmând ca ofertantul să îşi achite
obligaţiile stabilite prin contract.
16.4 – Dacă vreunul dintre produsele livrate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul să
îl returneze și să nu îl plătească, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
16.5 - Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi
limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de Furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
16.6 - Prevederile clauzelor privind garantia de buna executie nu îl vor absolvi pe Furnizor de
obligaţia asumării garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.
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16.7. – (1) Procesul-verbal de recepţie a echipamentelor pentru videoconferinta ce fac obiectul
contractului se va perfecta de către achizitor in termen de cel mult 30 zile de la livrarea acestora în
conformitate cu prevederile contractuale.
(2) Procesul verbal de receptie al serviciilor accesorii, respectiv servicii de videoconferință si servicii
din perioada de garantie a echipamentelor se perfecta lunar, in termen de cel mult 10 zile de la
prestarea acestora.
16.8. - Verificările vor fi efectuate, in conformitate cu prevederile din prezentul contract,
................................

de către

16.9. – ........................ va urmari şi vor îndeplini, în numele achizitorului, toate activităţile necesare
realizării obiectului prezentului contract, vor monitoriza executarea obiectului prezentului contract,
vor semnala orice incident in executare si vor comunica ........................procesele verbale de recepţie,
precum si modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale, în termen legal, în scopul emiterii
documentului constatator.
16.10. - …………………………………….va initia toate demersurile legale aferente organizarii si
efectuarii receptiei produselor ce constituie obiectul prezentului contract si vor comunica furnizorului,
procesul - verbal de receptie, în termen legal.
Articol 17 - Servicii
17.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, Furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
17.2 - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia
ca aceste servicii să nu elibereze Furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
17.3 - Pe parcursul prestării serviciilor Furnizorul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod
abuziv:
a) activitatea Achizitorului sau a altor executanţi sau prestatori ai acestuia.
b) căile de acces.
17.4 - Pe parcursul prestării serviciilor Furnizorul are obligaţia:
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile în zona de lucru;
b) de a depozita sau de a retrage orice echipamente, scule, surplus de materiale.
17.5 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexa la contract. Părţile contractante au obligaţia de a
notifica în scris una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor pentru acest scop, şi anume a
responsabilului cu supravegherea din partea Furnizorului şi a persoanei coordonatoare din partea
Achizitorului.
17.6 - Furnizorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitatea muncii şi
prevenirea şi stingerea incendiilor pe toată durata prestării serviciilor. Orice incident/accident datorat
nerespectării acestor reguli de către personalul Furnizorului este imputabil Furnizorului.
17.7 - Pentru prestarea serviciilor accesorii furnizării, Achizitorul va preciza zona de lucru. Personalul
Furnizorului are acces numai în perimetrul astfel stabilit sau în alte locuri solicitate de Furnizor în
scopul realizarii serviciului.
17.8 - (1) În scopul prestarii serviciilor accesorii furnizării, Furnizorul va solicita Achizitorului
accesul la perimetrul serviciului, cu echipamente, scule, utilaje proprii care după finalizarea
serviciului urmează a fi retrase imediat de Furnizor.
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(2) Achizitorul se obligă sa analizeze solicitarea Furnizorului privind accesul acestora în zona de
lucru. Achizitorul, în cazuri justificate poate refuza accesul lor parţial sau integral şi în acest caz, va
solicita sau propune Furnizorului alte soluţii.
17.9 – (1) Furnizorul înceteaza activitatea pe zona respectivă şi va elibera complet perimetrul lucrării
dupa avizarea procesului verbal de recepţie de Achizitor sau la cererea expresă a acestuia .
(2) În perioada de garanţie a produselor Furnizorul are obligaţia de a remedia orice functionare
defectuoasa a echipamentelor furnizate, fara cheltuieli din partea achizitorului.
Articol 18 - Perioada de garanţie acordată produselor
18.1 - Perioada de garanţie a echipamentelor pentru videoconferinta va fi de 24 luni de la recepţia
cantitativă și calitativă.
18.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. Furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului
nume, adrese şi numere de telefon pentru service.
18.3 - În perioada garanţiei, furnizorul se obligă să constate orice deficienţă a echipamentelor în
maximum 24 ore şi să remedieze defecţiunea în maxim 36 de ore de la data reclamării acesteia de
către achizitor. Pentru intervenţiile mai lungi de 72 ore, furnizorul asigură înlocuirea echipamentului
defect cu unul similar pe perioada intervenţiei
18.4 - Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului
şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de
Furnizor prin contract.
18.5 - Ofertantul va oferi asistenţa tehnică prin telefon şi/sau e-mail, solicitanţilor din partea
achizitorului. Ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului nume, adrese şi numere de telefon pentru
service. Orar asistenţă tehnică şi suport: luni – vineri, orele 8:00 – 16:00 (excluzând sărbătorile
legale).
Articol 19 - Ajustarea pretului contractului
19.1 - Preţul contractului fără TVA este ferm şi nu se actualizează.
Articol 20 - Conflictul de interese
21.1 Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziţie
publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe
parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii
contractului respectiv pentru cauza imorală.
Articol 214 - Cesiunea
21.1 - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul
contract, obligatiile născute rămânând în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.
21.2 – Furnizorul poate cesiona dupa obtinerea prealabila a acordului achizitorului dreptul său de a
încasa pretul prezentului contract în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil și art. 2041 din
OUG nr. 34/2006.
21.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art.
21.2.
Articol 22 - Încetarea contractului
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22.1 – Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părţi a
tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a dispariţiei,
fără vina nici uneia dintre părţi, a unui element esenţial al contractului, astfel cum acesta este definit
în legislaţia aplicabilă.
22.2 - Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) după
acordarea unui preaviz de 5 zile Furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia
vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la
acestea:
a) Furnizorul nu furnizează produsele conform cu prevederile prezentului contract;
b) Furnizorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 24 de ore notificării emise de către
Achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din
prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a furnizării produselor;
c) Furnizorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de către Achizitor;
d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o
hotărâre judecătorească definitivă;
f) Furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe
care Achizitorul o poate justifica;
g) împotriva Furnizorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la
fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna
intereselor financiare ale CE;
h) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE,
Furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării
obligaţiilor sale contractuale;
i) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea
juridică, natura sau controlul Furnizorului cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt
înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;
j) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;
k) furnizorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic.
22.4 - În termen de 5 zile lucratoare după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea
produselor furnizate şi toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii.
22.5 – (1) Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la Furnizor
fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice pierdere
sau prejudiciu suferit.
(2) În oricare din situaţiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza furnizarea fie direct, fie
prin încheierea unor alte contracte/acorduri cu terţe părţi, costurile respective fiind imputabile
furnizorului.
22.6 - În urma unui preaviz de 10 zile lucratoare acordat Achizitorului, Furnizorul poate rezilia
prezentul contract dacă Achizitorul:
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Furnizor a sumelor datorate acestuia în baza oricărei
certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în prezentul contract;
b) suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 60 de zile pentru
motive nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa Furnizorului;
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22.7 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit anterior
acesteia în temeiul prezentului contract.
22.8 - În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi Furnizorul pentru orice
pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la
depăşirea, prin însumarea tuturor plăţilor efectuate în baza prezentului contract, a preţului contractului
din prezentul Contractul de furnizare.
22.9 - În cazurile în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau executare
necorespunzătoare din partea prestatorului, va fi îndreptăţit să perceapă de la furnizor daune-interese,
în cuantum de 0,1% din preţul contractului fără TVA, pentru fiecare zi rămasă de la data rezilierii
contractului (exclusiv) până la data expirării perioadei de execuţie a contractului (inclusiv), dar nu
mai mult decât preţul contractului. Furnizorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă
sumă în afara celor datorate de achizitor pentru produsele deja livrate.
22.10 – (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 10 zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc :
a) - la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public;
b) - la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi
economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
(2) Dreptul de denunţare unilaterală a contractului din partea achizitorului este valabil si
pentru situatia sistarii alocării resurselor financiare pentru indeplinirea prezentului contract.
(3) In cazul prevazut mai sus furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denunţării unilaterale a contractului.
Articol 23 - Forţa majoră
23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada în care aceasta actionează.
23.3 - 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.
23.4 - 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.
23.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 2 zile de la încetare.
23.5 - Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
Articol 24 - Soluţionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
24.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti competente din România.
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Articol 25 - Limba care guvernează contractul
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
25.2 - Dacă există versiuni ale oricărei părţi din contract, scrise în mai multe limbi, va prevala
versiunea în limba română;
25.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.
Articol 26 - Comunicări
26.1 - (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.
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
Articol 27 - Legea aplicabilă contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
27.2 – Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum
şi reglementărilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa,
subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi
legi şi reglementări.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în patru exemplare de valoare juridica egala a cate
.................pagini, din care trei exemplare revin autorității contractante și un exemplar revine
furnizorului.

Achizitor

Furnizor

Documentația de atribuire a contractului de achiziţie publică de furnizare echipamente și servicii de videoconferință

42/42

