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INFORMATII GENERALE

SECTIUNEA I
INFORMATII GENERALE

A. INTRODUCERE
1. INFORMAłII PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.
Denumirea autorităŃii contractante:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI
Cod fiscal: 3551942
Adresa : Str. Stefan cel Mare nr.233
CONT TREZORERIE : RO61TREZ6565005XXX000242 (GARANTIE DE PARTICIPARE)
Telefon: 0235/312111
Fax: 0235/312111
Sursa de finanŃare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit ca urmare a prezentei
selecŃii de oferte, este: Venituri CJAS

2. SCOPUL APLICĂRII PROCEDURII
A.2.1. Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui invită persoanele juridice sau fizice interesate să
depună oferta în scopul atribuirii contractului de furnizare potrivit cerintelor specificate în Caietul
de sarcini din SecŃiunea a-III-a a prezentei documentaŃii.
Obiectul contractului de furnizare îl constituie selectia de oferte pentru: „ LAPTE BATUT “

Procedura aplicată: Cerere de oferta ONLINE
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui
Adresa: str. Stefan cel Mare
Localitate:
Cod poştal:
Tara: România
Vaslui
730063
Persoana de contact:
Telefon:
BEJAN DIANA
0235/312111
E-mail:
Fax:
spitjudvaslui@yahoo.com
0235/312111
Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa AutorităŃii contractante: str. Stefan cel Mare nr.233
I. b. Principala activitate sau activităŃi ale AutorităŃii contractante
X ministere ori alte autorităŃi publice
□ servicii publice centrale
centrale
□ aparate
□ ordine publică/siguranŃa naŃională
inclusiv cele subordonate la nivel
regional sau local
□ mediu
□ agenŃii naŃionale
□ economico-financiare
□ autorităŃi locale
X sănătate
□ alte instituŃii guvernate de legea
□ construcŃii şi amenajarea teritoriului
publică
□ protecŃie socială
□ instituŃie europeană/organizaŃie
□ cultura, religie si activ. recreative
internaŃională
□ educaŃie
□ altele (specificaŃi) ____________
□ altele (specificaŃi)________________
Autoritatea contractanta achiziŃionează in numele altei autorităŃi contractante
DA □
NU X
Alte informaŃii si/sau clarificări pot fi obŃinute:
X la adresa mai sus menŃionată
X altele: (specificaŃi / adresa/fax/interval orar)
Date limita de primire a solicitărilor de clarificări
Data: 30.10.2009
Ora limita:10:00
Adresa: str. Stefan cel Mare nr.233
Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări: 30.10.2009 ora 12.00
InstituŃia responsabila pentru soluŃionare contestaŃie
Denumire: Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor (CNSC)
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Adresa: str. Stavropoleus nr.6 sector 3
Localitatea: Bucureşti
Cod poştal: 010873
Tara: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: (+4) 021 310.46.41
Adresa internet: http://www.cnsc.ro
Fax: (+4) 021 310.46.42
I. c. Sursa de finanŃare :
Se specifica sursele de finanŃare ale
După caz, proiect/program finanŃat din
contractului ce urmează a fi atribuit
fonduri comunitare
DA □
NU X
- CJAS VASLUI
Daca DA, faceŃi referire la
proiect/program
....................................................................
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: LAPTE BATUT
II. 1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
X (c) Servicii
□
ExecuŃie
□ Cumpărare
X Categoria serviciului
Proiectare şi execuŃie □ Leasing
□
Închiriere
□
Realizare prin orice
mijloace
Cumpărare in rate □
corespunzătoare cerinŃelor
specificate de autoritate
□
contractantă
Principala locaŃie a
Principalul loc de
Principalul loc de prestare
lucrării
livrare
- Spitalul Judetean de
Urgenta Vaslui, str.
Stefan cel
Mare,nr.233

Cod CPV/ CPSA
□□□□□□□□/ □□□□□□
Cod CPV/ CPSA
15551300-8

Cod CPV/CPSA
□□□□□□□□/ □□□□□□

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziŃie publică: X
Încheierea unui acord cadru: □
II. 1.4. Durata contractului de achiziŃie publica
Ani □□
luni 02
zile □□ (de la atribuirea contractului) cu posibilitate
de prelungire prin act aditional 4 luni din anul 2010
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Sau
Incepand cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)
II.1.5.InformaŃii privind acordul cadru (dacă este cazul)
Acordul cadru cu mai mulŃi operatori
□
Acordul cadru cu un singur operator
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□
□
maxim al participanŃilor al acordului
cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni
□□□
Posibilitatea de a relua competiŃia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU □
II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeŃi ...anexa /caietul de sarcini)
da □
nu X
Daca da:
Unul sau mai multe □
Toate loturile
Un singur lot □
□
II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate
DA □
NU X
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Scopul contractului – ACHIZITIA DE LAPTE BATUT conform anexa nr. 1
din caiet de sarcini
II.2.2) OpŃiuni (daca exista)
da X
nu □
Daca exista, descrierea acestor opŃiuni:
Posibilitatea de prelungire a serviciilor prestate prin încheierea unui act adiŃional pe o
perioada de 4 luni
III. CondiŃii specifice contractului
III.1 Alte condiŃii particulare
referitoare la contract (după caz)
III.1.1. Contract rezervat
(daca DA scurta descriere )
III.1.2. Altele
(daca DA, descrieŃi)
III.1) PROCEDURA
III.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa
□
Licitatie restransa
□
Licitatie restransa accelerata
□
Dialog competitiv
□

DA □

NU X

DA □

NU X

Negociere cu anunŃ de participare
Negociere fără anunŃ de participare
Cerere de oferta ONLINE

□
□
X
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III.2) Etapa finala de licitaŃie electronica

DA

NU X

Daca DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronica
_____________________________________________________________________
____
III.2.) LegislaŃia aplicata (se completează cu legislaŃia in vigoare aferenta achiziŃiilor
publice – OUG 34/2006; HG 925 /2006, după caz, alte acte normative, Ordin
ANRMAP – www.anrmap.ro
IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
IV.1) SituaŃia personala a candidatului / ofertantului
DeclaraŃii privind eligibilitatea
CerinŃă obligatorie:
prezentare formular 1
Solicitat X
Nesolicitat
DeclaraŃie privind neîncadrarea CerinŃa obligatorie:
în prevederile art. 181
- completare formular 2
Solicitat X
Nesolicitat
IV.2) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice romane CerinŃa obligatorie:
Certificat de inregistrare emis de Oficiul
Registrului Comertului
Persoane juridice /fizice străine CerinŃă obligatorie: Documente care dovedesc o
forma de înregistrare / atestare ori apartenenŃa din
punct de vedere profesional
IV. 3.) SituaŃia economico-financiara
InformaŃii privind situaŃia
CerinŃă obligatorie:
economico-financiara
1.Fisa de informatii generale (Formularul nr. 3)
Solicitat X
Nesolicitat
2.Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte
□
plata taxelor si impozitelor, a contributiilor la
asigurarile, a contributiilor la fondul de somaj,
eliberat de organele competente din cadrul
Ministerului de Finantelor Publice;
3.Certificat de plata a taxelor si impozitelor
locale eliberat de organele administratiei publice
locale
4.Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Ministerul
Justitiei, care sa ateste faptul ca nu este in stare
de faliment sau lichidare si din care sa reiasa
obiectul de activitate;
IV.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala
InformaŃii privind capacitatea
1.
Autorizatie pentru livrarea si transportul
tehnica
produselor alimentare
2.
Documente emise de organisme acreditate
Solicitat X
Nesolicitat □ care sa ateste : certificare sisteme management al
calitatii ISO 9001 : 2000 sau act echivalent .
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IV.7.) Daca este aplicabil,
modul de selectare/presectare

3.
Declaratie privind lista pricipalelor furnizari
de produse in ultimii 3 ani
4. Certificat de calitate pentru produs
Nu este cazul
- NU

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei
V.2) Perioada de valabilitate a
ofertei
V.3) GaranŃie de participare
Solicitat X
Nesolicitat □

V.6) Modul de prezentare a
propunerii tehnice
V.7) Modul de prezentare a
propunerii financiare
V.9) Modul Prezentarea ofertei
a). Adresa la care se depune oferta
b). Data limita de depunere a
ofertelor
V.12) Sedinta de negociere

Limba Română
90 de zile de la data depunerii
Se solicită:
- Cuantumul garanŃiei de participare este de 900
RON
- Perioada de valabilitate a garanŃiei pentru
participare este de 90 de zile
- Forma de constituire a garantiei de participare:
scrisoare de garanŃie bancara în original , ordin
de plată sau filă CEC cu condiŃia confirmării
acestuia de către banca emitentă .
Ofertantul va elabora
propunerea tehnica
tinindu-se cont de caietul de sarcini
SEAP
Oferta de pret va fi ferma, prezentata in lei, fara
TVA si va avea inclus transportul
ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA
:SEAP
Data limita de depunere a ofertei:
02.11.2009 ora 09:00
Orice ofertant are dreptul de a participa de
deschiderea ofertelor, prezentind imputernicirea,
data pentru a putea participa la sedinta de
deschidere.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) PreŃul cel mai scăzut
X
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica
□
VII.2. GARANTIA DE BUNA
EXECUTIE A CONTRACTULUI
- Cuantumul garanŃiei de buna execuŃie este de
5% din valoarea fără TVA a contractului
DA X NU □
- modul de constituire a garanŃie de bună
execuŃie este Scrisoare de garanŃie bancară în
8

original
- GaranŃia de bună execuŃie se constituie în
momentul semnării contractului.

Manager

Director Financiar-Contabil

Ec. Oprisanu Adrian-Nicu

Ec Sorescu Neculai
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CAIETUL DE SARCINI

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI
Cod fiscal: 3551942

Cod IBAN: RO61TREZ6565005XXX000242 pentru garantie de participare
1.Produse licitate:
Anexa 1
Nr.
Crt.

Denumire

1

LAPTE BATUT

COD CPV

U/M

15551300-8 Cut.

Cantitate
60.000

Specificatii tehnice :
- Se va prezenta certificate de calitate si garantie
- Ambalare in cutiute de PVC de 200gr.
-

-

Grăsime: minim 1,8 %;
Temperatura de livrare: maxim 8 ºC; Zer: maxim 3%.
Laptele şi materiile auxiliare folosite la fabricarea iaurtului trebuie să corespundă documentelor
tehnice normative de produs şi să respecte normele sanitare şi sanitar-veterinare în vigoare.
Microorganismele conŃinute de iaurt trebuie să fie viabile şi active pe întreaga perioadă de
valabilitate a produsului.
Termen de garanŃie şi valabilitate: minim 7 zile de la data livrării.
Termen de plata 60 zile de la livrare

3. TERMEN LIVRARE:
Zilnic
4. AMBALARE :
Cutiute de PVC de 200 gr.
5. TRANSPORTUL:
Transportul va fi asigurat de furnizor si este inclus in pret.
6. RECEPTIA
Receptia marfii va fi insotita de urmatoarele acte:
• aviz de expeditie;
• factura fiscala;
• certificat de calitate conform STAS in vigoare/declaratie de conformitate.
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Prezentarea de mostre cu titlu gratuit la sediul Autoritatii contractante pina la data de
02.11.2009- ora09:00 este obligatorie. Mostrele trebuie sa fie conforme cu caracteristicile
prezentate in Caietul de sarcini.

Comisia DEPO – Botez Laurentiu
Petcu Catalin
Alexandru Catalin
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Formular nr.1

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic)
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, că nu ne aflăm in situaŃia prevazută la art. 18o din OrdonanŃa de urgenŃa a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziŃie 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 instanŃe
judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, 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 informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................
Operator economic,
_________________
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Formular nr.2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAłIE
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana
juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menŃionează 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 autorităŃii contractante],
declar pe proprie răspundere că:
- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau
activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea,
nu sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a);
- mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către bugetele
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în
Ńara în care este stabilit până la data solicitată.................
- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.
Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )
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Formular nr 3

CANDIDATUL/OFERTANTUL
___________________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE
1.
2.
3.
4.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare_______________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistare)
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:
Nr.
crt

Anul

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent euro)

1.
2006
2.
2007
3.
2008
Media anuala:

Candidat / ofertant
_______________
(semnatura autorizata)
LS
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Formular nr. 4

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autoritaăŃii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului
______________________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să prestăm
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
(denumirea produsului)
(se elimina optiunile neaplicabile)
__________________________(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 menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________
___________________zile, respectiv până la data de __________________________, şi
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie 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 opŃiunea corespunzătoare)
Am înŃeles şi consimŃim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim
garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire.
Întelegem ca nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care o
puteŃi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de ____________________, legal autorizat să semnez
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(semnatura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formular nr. 5
Ofertantul
____________

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr ______/___ ___ 2009 (denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _____________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului
______________________________________
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi ___________________________ va transmitem alaturat urmatoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de __copii :
a). oferta;
b). documente care insotescoferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii __.__.2009

Cu stima,
Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)
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Formular nr.6
Operator Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE
Oferta trebuie sa fie însoŃita de o împuternicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa
angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achiziŃie publica. Împuternicirea trebuie sa
fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este înregistrat si trebuie sa poarte atât
semnătura celui care împuterniceşte cat si semnătura celui împuternicit. O traducere autorizata in limba romana va
însoŃi orice împuternicire intr-o alta limba.
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul economic, trebuie
confirmata prin înaintarea împuternicirilor semnate de toŃi reprezentanŃii cu drept de semnătura ai partenerilor.

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.

Numele in Clar:
Semnătura:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

In calitate de: _____________________________________________________
Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________
(denumire/nume operator economic)
Data :[ZZ.LLLL.AAAA]
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAłIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LIVRĂRI SIMILARE DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..........................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ..........................................................................
(denumirea si adresa autorităŃii contractante)
cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ………………………………………………………...
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )
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CONTRACT DE FURNIZARE
DE PRODUSE
nr.
din

1. În temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
între
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI,str. Stefan cel Mare nr.233 Vaslui, telefon 0235/312120 fax.
0235/314632, cod fiscal 13551942, cont trezorerie RO30TREZ6565041XXX000358 Trezoreria Vaslui, reprezentata prin Ec
Oprisanu Adrian-Manager si Ec. Sorescu Neculai-Director financiar contabil, în calitate de achizitor, pe de o parte,
si
S.C ………………………….., cu sediul in…………………………… ,str. ………………………….
Tel……………………, Fax…………………….., avand cod unic de inregistrare…………………………….., cont
………………………………………………………….. reprezentata prin ……………………………, in calitate de furnizor
2. Definitii

2.1 - În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care
furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu pu
prevazut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute c
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un evenim
asemenea celor de mai sus care, fara a crea imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor un
dintre parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica în mod diferit.
4.Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vânda, sa livreze ……………………………………………… în
ce decurge de la incheierea contractului pana la 31.12.2009, produsele definite în prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit în prezentul contract.
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4.3 Se

constituie garantie de buna executie in procent de 5% din valoarea contractului, prin retinere din factura
emisa de furnizor .In caz de neindeplinire a clauzelor contractuale garantia de buna executie va fi retinuta ca
despagubire
5. Pretul contractului

5.1 - Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate , este de………………….. fara TVA la care se adauga
………………….. lei TVA.
Pretul total al contractului este de …………………………. lei.
6. Durata contractului
6.1 - Contractul intra in vigoare dupa semnarea lui de catre ambele parti si este valabil pâna la data de 31.12.2009.
7. Obligatiile principale ale furnizorului

9.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate în propunerea tehnica.
9.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele prezentat în propunerea tehnica, anexa la contract. Termenul de livrare a
produselor este de…………………. zile de la emiterea comenzii.
9.3 Furnizorul se obliga sa mentina pretul produselor prezentate în propunerea financiar pe toata perioada de
derulare a contractului.
9.4 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul împotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura
cu produsele achizitionate; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei în care o astfel de
încalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre achizitor.
8. Obligatiile principale ale achizitorului
8..1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele în termenul convenit.
8.2 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termen de 60 zile lucratoare de la data receptiei
produselor în baza facturii depuse de catre furnizor.
8.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul
corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul îsi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua
livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
9. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si îndeplineasca obligatiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din
pretul contractului.
Cota procentuala pentru fiecare zi de întârziere, pâna la îndeplinirea efectiva a obligatiilor este de 0,01%.
9.2 - Achizitorul îsi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara
nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

10. Receptie, inspectii si teste
10.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificatiile din propunerea tehnica.
10.2 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa îl
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respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.
10.3- Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat
datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al
achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
10.4- Prevederile clauzelor 13.1 - 13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor
obligatii prevazute în contract.
11. Ambalare si marcare
11.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la
manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile
care ar putea sa apara în timpul transportului si depozitarii în aer liber, în asa fel încât sa ajunga în buna stare la
destinatia finala.
(2) În cazul ambalarii greutatilor si volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanta
mare pâna la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
11.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele ce
vor fi special prevazute în contract, inclusiv cerintele suplimentare.
11.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor
(paleti de lemn, foi de protectie etc.) ramân în proprietatea achizitorului.
12. Livrarea si documentele care însotesc produsele
12.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însotesc produsele.
a) factura fiscala;
b) avizul de expeditie;
c) dispozitia de livrare;
d) certificatul de origine;
e) certificatul de inspectie;
f) certificatul de calitate;
g) certificatul de garantie;
h) termenul de valabilitate al produselor
12.2 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie,
prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru
livrare.
12.3 - Livrarea produselor se considera încheiata în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de
receptie a produselor.
13. Asigurari
13.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, în functie de termenul comercial de livrare
convenit.
14. Perioada de garantie acordata produselor
14.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect
ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului când proiectul si/sau materialul sunt cerute
în mod expres de catre achizitor) ori oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona în
conditii normale de functionare.
14.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata în propunerea tehnica,
respectiv de 24 de luni.
(2) Perioada de garantie a produselor începe de la data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la
destinatia finala.
14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamatie ce apare în
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conformitate cu aceasta garantie.
14.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a înlocui produsul în perioada convenita,
fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garantie, le înlocuiesc pe cele
defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data înlocuirii produsului.
14.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost înstiintat, nu reuseste sa remedieze defectul în perioada convenita,
achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala furnizorului si fara a aduce niciun
prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.
15 Ajustarea pretului contractului
15.1 - Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele din facturile receptionate de
achizitor.
15.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza.
16. Amendamente
16.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional.
17. Întârzieri în îndeplinirea contractului
17.1 - Furnizorul are obligatia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisa în graficul de livrare,
respective in termen de 5 zile de la lansarea comenzii.
17.2 - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de livrare, acesta are obligatia de
a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul
partilor, prin act aditional.
17.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice întârziere
în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.
18. Cesiunea
18.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, în
prealabil, acordul scris al achizitorului.
18.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

19. Forta majora
19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada în care aceasta actioneaza.
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.
19..4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor.
19.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
20 Incetarea contractului
20.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/instante
judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
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- nu isi executa una dintre obligatiile enumerate la pct.4 - Obiectul principal al contractului, din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de
inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
- in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa
in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin;
conform contractului.
20.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevedrilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel
putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
20.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
20.4. Prevederile prezentului articol nu inalatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti din România.
22. Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba româna.
23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.
23.2 - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii în scris a primirii comunicarii.
24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Partile au înteles sa încheie astazi, …………………….., prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
Achizitor,
FURNIZOR
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI

MANAGER
EC. OPRISANU ADRIAN-NICU

DIRECTOR FIN-CONTABIL
EC. SORESCU NECULAI
VIZAT PT. FORMA LEGALA
JR. CODAU ADRIANA
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