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materiale consumabile
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Autoritatea contractanta
Inspectoratul Scolar Judetean Cluj

CUPRINS

Sectiunea 1– Fisa de date de achizitie
Sectiunea 2 – Caiet de sarcini
Sectiunea 3 - Formulare
Sectiunea 4 - Clauzele contractuale obligatorii (model de contract
de furnizare)

SECTIUNEA 1

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj
Adresă: Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 4
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poştal:
Ţara: România
Persoana de contact: ERIKA SZATMARI
Tel.0742092585
E-mail: erika_szatmari@yahoo.com
Fax: 0264592832
Adresa/ele de internet: www.isjcj.ro
Adresa Autorităţii contractante: Cluj – Napoca, P-ţa. Ştefan cel Mare nr.4, et.II, camera 16
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
servicii publice centrale
 ministere ori alte autorităţi publice
centrale inclusiv cele subordonate la nivel □ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
regional sau local
□ mediu
□ agenţii naţionale
□ economico-financiare
□ autorităţi locale
□ sănătate
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ protecţie socială
□ altele
□ cultură, religie şi actv. recreative
■ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele (specificaţi)
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
DA □
NU■
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
X la adresa mai sus menţionată
Data limită de primire a solicitărilor de clarificare: 18 iulie 2011, ora 16.00
Adresa: Cluj – Napoca, P-ţa. Ştefan cel Mare nr. 4, et.II, secretariat, camera 6 sau pe adresa de email erika_szatmari@yahoo.com
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: în termen de 1 zi lucratoare de la data solicitării.

I.c. Căi de atac
Eventualele contestaţii se pot depune:
la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Denumirea autorităţii contractante : Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Adresa: Pţa. Ştefan cel Mare nr. 4
Localitatea: Cluj-Napoca
Cod postal: 400192
Ţara: ROMÂNIA
E-mail: cluj@isjcj.ro
Telefon: 0264/592832
Adresa internet:www.isjcj.ro
Fax:
0264/439167
Denumirea instanţei competente: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă
ANRMAP
Adresa: str.Stavropoleos nr.6 sector 3
Localitatea: Bucureşti
Cod postal: 030084
Ţara: ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021/3104641
Adresa internet:www.cnsc.ro
Fax:
021/3104642
I.d. Sursa de finanţare
Sursele de finanţare ale contractului ce După caz,
urmează a fi atribuit: Bugetul de stat şi comunitare
Fondul Social European POSDRU
DA ■

proiect/program finanţat din fonduri

NU □
Proiect E-Formare: Competenţe integrate
pentru societatea cunoaşterii ID 55336
POSDRU/87/1.3/S/55336

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1) Denumire contract: "Contract de furnizare materiale consumabile", in cadrul proiectului
„E-Formare: Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii ID 55336
POSDRU/87/1.3/S/55336
COD CPV : 39263000-3 -Articole de birou, 30199500-5 - Bibliorafturi, mape de corespondenţă,
clasoare şi alte articole similare, 30199000-0 – Articole de papetărie şi alte articole din hârtie, 30197000-6
– Articole mărunte de birou.
II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(c) Servicii

(b) Produse
X
Execuţie
Categoria serviciului
2A
Cumpărare
X
Proiectare şi execuţie
Leasing

2B
Realizare prin orice
Închiriere

mijloace corespunzatoare
Cumpărare în rate

cerinţelor specificate de
autoritatea contractantă 
Principala locaţie a lucrării Principalul loc de livrare :
Principalul loc de prestare
Inspectoratul Şcolar Judeţean
……………………………………………
…………………………… Cluj
……………………………
P-ţa Ştefan cel Mare Nr.4,
Cod CPV
Cod CPV
et.II, birou 14.
II.1.3. Procedura se finalizează prin:
Contract de achiziţie publică: X
Încheierea unui accord cadru: 
II.1.4. Durata contractului de achizitie publică
Ani - ; luni 2 ; zile (de la atribuirea contractului)

II.1.5. Divizare pe loturi
DA □
NU X
II.1.6. Oferte alternative sunt acceptate
DA □
NU X

II.2. Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1. Total cantităţi produse :
Achiziţie produse: conform caietului de sarcini
II.2.2. Opţiuni:

DA □

NU X

III. 3) Condiţii specifice contractului
1.Nu se acceptă ajustarea preţului contractului; Garanţia de bună execuţie
2. Plata produselor se va face în baza facturii si Nu este cazul
a procesului verbal de receptie, in termen de
max 10 zile de la data primirii fondurilor
financiare aferente proiectului, prin alocaţii
bugetare de la M.E.C.T.S.
3. Livrarea se va face în baza comenzilor
ferme, termen de livrare max 3 ore de la
confirmarea comenzii, la sediul Autoritatii
contractante
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Licitaţie deschisa

□

Negociere cu anunţ de participare

□

Licitaţie restrânsa

□

Negociere fără anunţ de participare

□

Licitaţie restrânsa accelerata

□

Cerere de oferte

□

Dialog competitiv

□

Achizitie directa

X

IV. 2) Etapa finala de licitaţie electronică

IV.3.) Legislaţia aplicată

DA □

NU X

O.U.G. nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si
completările ulterioare;
Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea 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 publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006;
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contratului de achiziţie publică din 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 publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006;
H.G. nr. 1056/2006 privind modificarea art. 102 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii publicată în Monitorul Oficial, nr.
727/25.08.2006;
H.G. nr. 1337/2006 privind completarea H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/4.10.2006;
H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din 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
Alte acte normative – www.anrmap.ro

V. CRITERII DE CALIFICARE
V.1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea, completată în
conformitate cu modelul din Secţiunea 3- Formulare -Formular 1_
Solicitat X Nesolicitat □
Informaţii generale
Declarţie privind informaţiile generale asupra firmei, cu declararea cifrei de
Solicitat x
Nesolicitat □ afaceri pe ultimii 3 ani (Formular 2 )
Declaraţia privind calitatea de participant la procedură ( Formular 3 )
Declaraţie privind neîncadrarea în Cerinţă obligatorie:
prevederile art. 181
1.Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Solicitat X
Nesolicitat □
OUG 34/2006, completată în conformitate cu modelul din Secţiunea 3
Formulare - Formular 4_.
Certificate constatatoare privind Cerinta obligatorie
îndeplinirea obligaţiilor exigibile
de plată .
In faza de ofertare Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie
raspundere privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată, urmand
Solicitat x
ca Ofertantul declarat castigator sa prezinte, la data incheierii
Nesolicitat
□
contractului, urmatoarele certificate:
-Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general
consolidat şi de stat eliberat de DGFP,(original sau copie legalizată), valabil
la data deschiderii ofertei .
- Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către
direcţia de specialitate din cadrul Primăriei, (original sau copie legalizată)
valabil la data deschiderii ofertei.
Toate certificatele se vor prezenta în original sau copie cu mentiunea
conform cu originalul, semnata si stampilata de catre reprezentantul
legal al ofertantului
V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice / fizice române Cerinta obligatorie
Solicitat X
Nesolicitat □ Certificat de înmatriculare (CUI) copie cu mentiunea de conformitate cu
originalul semnata de reprezentantul legal si stampilata
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul teritorial, in original sau copie legalizata, din care să rezulte
obiectul de activitate solicitat;
Nu mai vechi de 30 de zile.
Persoane juridice /fizice străine
Cerinta obligatorie
Solicitat □
Nesolicitat X Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca
persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de
vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din ţara în care
candidatul/ofertantul este rezident, în original sau copie legalizată.
Documentele din ofertă vor fi traduse în limba română şi legalizate.
V. 3.) Situaţia economico-financiară
Ofertantul va face dovada că a realizat în ultimii 3 ani o cifră medie
de afaceri de 2.000 lei, prezentand in acest sens extrase din bilantul
contabil, pe cel putin un an din ultimii 3 ani, dupa caz, din care sa
rezulte cifra medie
de afaceri (Bilant contabil pentru
2008,2009,2010)
V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii generale
Solicitat ■
Nesolicitat □

Informaţii privind standardele de
asigurare a calităţii.
Solicitat x
Nesolicitat □

-Ofertantul va face dovada existenţei Certificatului LAREX sau
echivalent, pentru hârtie copiator A4.

Completarea unui formular tabel (declaratie) cuprinzand valori,

Lista principalelor livrari prestari beneficiari/cantitati livrate, dupa caz;
Prezentarea cel putin a unui contract similar, cu valoare de minim
servicii in ultimii trei ani
2000 lei fără TVA (adică 1 contract de 2000 lei sau 2 – 3 contracte a
Solicitat ■
Nesolicitat □
căror valoare cumulată să fie de minim 2000 lei)
Informaţii privind dotările
Solicitat □
Nesolicitat X
Informaţii privind personalul
angajat şi cadrele de conducere
Solicitat □ Nesolicitat X
Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat ■
Nesolicitat □

Cerinta minima :
Declaratie privind Lista subcontractantilor
(FORMULAR 6) Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de
subcontractare.
Fiecare subcontractant va indeplini criteriile si va completa toate
formularele solicitate in cazul ofertantului.

Asociere
Solicitat x
Nesolicitat X
Declaraţie privind respectarea
obligaţiilor referitoare la condiţiile
de muncă şi protecţia muncii,
protecţia mediului.
Solicitat x
Nesolicitat X
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei limba română
Documentele emise de institutii /organisme oficiale din tara in care
ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba originala, cu
conditia ca aceasta sa fie insotite de traducerea autorizata in limba
romana.
VI.2) Perioada de valabilitate a 30 zile de la data deschiderii ofertei
ofertei
VI.3. Garanţia de participare
Nu este cazul
VI.4) Modul de prezentare a
Conform cerinţelor specificate în caietul de sarcini.
propunerii tehnice
VI.5) Modul de prezentare a Propunerea financiara se elaboreaza conform FORMULARULUI 7
propunerii financiare
din capitolul formulare.
Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA, cu două zecimale.
Oferta financiară se va întocmi pe baza preţurilor unitare pentru
fiecare poziţie în parte.

VI..6. Modul de prezentare a
ofertei.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
a) Adresa la care se depune oferta P-ţa. Ştefan cel Mare nr. 4 Cluj – Napoca, et.II, secretariat birou 6
b) Data limita pentru depunerea
ofertei

19 iulie 2011, orele 16,00.

c) Numărul de exemplare în
copie

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original şi 1
copie
Ofertantul trebuie să sigileze originalul si copia în plicuri separate,

marcând corespunzător plicurile cu ORIGINAL şi respectiv,
COPIE
d) Modul de prezentare a ofertei

Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi
netransparent.
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în
cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată
Documentele ofertei (propunerea tehnică şi propunerea
financiară) şi documentele de calificare se vor introduce, în plicuri
distincte (plicurile interioare), marcate corespunzător, structurată
în felul următor:
Documentele care însoţesc oferta şi nu se introduc în plic :
scrisoarea de înaintare si împuternicirea
Volumul I - " Documente de calificare"
Volumul II - " Propunerea tehnică"
Volumul III - " Propunerea financiară"
În modul de prezentare a ofertei trebuie să fie regăsite toate
cerinţele.
Fiecare volum va avea un OPIS al documentelor prezentate.
Ofertantul are obligaţia de a numerota şi semna, cu pastă
albastră, fiecare pagină a ofertei.
Volumul I – Documente de calificare
1.Adresa/scrisoarea de transmitere a documentelor.
2.Declaraţia privind eligibilitatea – (Formular 1).
3.Fişa de informaţii generale cu cifra de afaceri pe ultimii 3 ani ( Formular 2 ).
4.Declaraţia privind calitatea de participant la procedură (Formular 3
5.Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG
nr.34/2006 – ( Formular 4 ).
6.Cerificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului,
care sa nu fie mai vechi de 30 zile.
7.Cerificat unic de înregistrare (CUI).
8. Declaraţie privind lista principalilor beneficiari –(Formular 5 )
9. Declaratie pe proprie raspundere privind îndeplinirea obligaţiilor
exigibile de plată
10. Informaţii privind subcontractanţii (Formularul 6)
11. Certificatului LAREX sau echivalent, pentru hârtie copiator A4
12. Formular de Contract însuşit prin semnare/ ştampilare.
Volumul II- Propunerea tehnică
1. Lista cu produsele ofertate conform caietului de sarcini.
2. Certificatului LAREX sau echivalent, pentru hârtie copiator A4.
Volumul III – Propunerea financiară
1 Formularul de ofertă – Formularul 7.
In lista produselor preţul va fi exprimat în lei, fără TVA, cu două
zecimale.
Plicul exterior va fi marcat cu adresa autorităţii contractante:

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ şi cu
menţiunea:
“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 19.07.2011, ORA
16,00 ”
VI.7.)Data
pentru
care
se
determina echivalenta leu/euro
VI. 8. Posibilitatea retragerii sau
modificarii ofertei

Curs de referinta comunicat de BNR pentru care se determina
echivalenta este 1 EURO = 4,2341
Modificarea sau retragerea ofertei se poate face pâna la data limită de
depunere a ofertei.
La şedinţa de deschidere a ofertelor se vor respinge acele oferte care
au fost depuse la altă adresă sau sunt depuse după data şi ora limită de
depunere a ofertei.
VI.9.Data limita pentru depunerea
1. Data limită pentru depunerea ofertei:
ofertei
19.07.2011, orele 16,00
VI.10. Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor are loc la sediul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Cluj, P-ţa Ştefan cel Mare nr. 4, et.II, birou 14, Cluj Napoca, la data de 19 iulie 2011, ora 16,00. La deschiderea
ofertelor vor fi prezenţi membrii comisiei pentru evaluarea
ofertelor, reprezentanţii operatorilor economici care vor prezenta
şi documentul de împuternicire.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) PRETUL CEL MAI SCAZUT

■

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII. 1. Ajustarea preţului
contractului
DA □
NU x
Ofertantul va păstra aceleaşi caracteristici tehnice cerute în Caietul de sarcini.
Data: 14.07.2011
Intocmit,

SECŢIUNEA 2

CAIET DE SARCINI
Contract de furnizare
consumabile
Codul de clasificare CPV :
– 39263000-3 -Articole de birou;
– 30199500-5 - Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi alte articole similare;
– 30199000-0 – Articole de papetărie şi alte articole din hârtie;
– 30197000-6 – Articole mărunte de birou;

2011

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj achizitioneaza consumabile. Caietul de sarcini face parte integrantă
din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora
se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.
Autoritatea contractantă: Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Cod fiscal: 4485669
Sursa de finanţare: Bugetul de stat şi Fondul Social European POSDRU, Proiect „E-Formare:
Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii ID 55336 POSDRU/87/1.3/S/55336
Se organizează procedura de Achizitie directa, pentru atribuirea contractului Contract de furnizare
consumabile, Cod CPV 39263000-3 -Articole de birou; 30199500-5 - Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare şi alte articole similare; 30199000-0 – Articole de papetărie şi alte articole din
hârtie; 30197000-6 – Articole mărunte de birou;
Criteriul pentru atribuirea contractului este preţul cel mai scăzut.
Furnizarea produselor se va face pe perioada anului I si II de implementare a proiectului, respectiv
pe perioada a 13 luni de la semnarea contractului, in urma transmiterii de unei comenzi ferme, in
care se vor mentiona exact cantitatile care urmeaza a fi furnizate. Furnizorul are obligaţia de a furniza
produsele, care fac obiectul contractului de furnizare, la adresa mentionata in fisa de date a achizitiei, in
termen de max 3 ore de la confirmarea comenzii. In acest sens, Ofertantul va prezenta in documentatia
de ofertare o Declaraţie pe proria răspundere privind respectarea termenului de livrare.
Beneficiarul nu acordă avans.
Modul de prezentare al propunerii tehnice: Lista produselor va fi prezentata conform modelului
prezentat mai jos si trebuie să permită identificarea cu uşurinţa a corespondenţei specificaţiilor tehnice
solicitate cu cele ofertate:

Nr.

Denumire/descriere produs

1

Agrafe birou 25mm metalice 100
buc/cut
cutie

UM

2

Banda adeziva 19mm*33m

buc

3

Biblioraft 5cm, plastifiat, colturi
metalice, inel pe cotor, buzunar
eticheta

buc

4

Biblioraft 8cm, plastifiat, colturi
metalice, inel pe cotor, buzunar
eticheta

buc

Descriere
Agrafe galvanizate realizate din zinc,
25mm, 100 buc/cutie
Banda adeziva transparenta, dimensiuni:
19mm x 33m, dispenser pentru rupere
usoara inclus.
Biblioraft standard plastifiat interiorexterior cu polipropilena, buzunar pentru
eticheta interschimabila, dimensiuni:
52*318*290mm, cu margine metalica,
diverse culori (alb, galben, rosu,
portocaliu, albastru, verde, negru, gri,
visiniu, mov, turcoaz, scoica, perla).
Biblioraft standard plastifiat interiorexterior cu polipropilena, buzunar pentru
eticheta interschimabila, dimensiuni:
72*318*290mm, cu margine metalica,
diverse culori (alb, galben, rosu,
portocaliu, albastru, verde, negru, gri,
visiniu, mov, turcoaz, scoica, perla).

Valoare
Preţ estimat estimata
(RON fără
(RON
TVA)
Cant. Max
fără TVA)
10

5

20

30

buc

Capsator metalic cu capsare plata si tip
cui, capacitate de capsare 30 coli de
80gr/mp, incarcare prin partea
superioara, capse 24/6 si 26/6, adancime
de patrundere in pagina maxim 60mm,
deschidere 180 pentru incarcare facila,
baza dublata cu palstic pentru aderenta,
garantie 10 ani.

4

cutie

Capse 24/6 din metal rezistent pentru
capsare de pana la 30 foi, dimensiuni:
lăţime-15.00, inălţime-35.00, lungime68.00

20

set

CD Blank bulk 100 buc, capacitate 700MB, viteza de scriere 52x, rezistenta
superioara la UV, tehnologie de protectie
a suprafetei de scriere: Azo Crystal,
durata de arhivare-pana la 100 ani

2

buc

Fluid corector cu burete TIPP-EX, asigura
o corectura de precizie datorita buretelui
dimensionat pentru a acoperi un rand
complet.

5

Creioane mecanice 0.35-0.9 mm
tikky 3
buc

Creioane mecanic cu corp din platic
rezistent, grip din cauciuc, varf, clema, si
buton metal cromat, culoare corp: alb,
negru, albastru, galben, rosu, maro.
Grosime varf: 0.35-0.9mm.

5

10

Dosar sina plastic cu perforatii

Dosar PVC su multiperforatii (11
perforatii), pentru arhivare performanta in
biblioraft sau caiet mecanic, buzunar
pentru eticheta interschimbabila,
ambalare la pachet de 10 bucati, format
A4.

20

11

DVD+/-R 4,7GB 16X LightScribe
25/set
set

DVD 4.7 GB pentru imprimare Light
Scribe

1

12

Ecuson orizontal ac+clips

Suport ecuson din plastic cu prindere ac
si clips.

50

13

Etichete pret 22x12 diverse culori buc

dimensiuni: 22*12mm, culori fluo.

30

File protectie A4 cristal

set

Folie de protecţie realizată din
polipropilenă, de calitate superioara,
utilizată pentru protejarea şi organizarea
documentelor, fără a fi necesară
perforarea acestora.Format: A4,
prevăzută cu 11 perforaţii. Suprafața:
transparentă cristal.
Deschidere: partea superioară. Grosime
55 microni. Latime 230mm, lungime
302mm. Ambalare 100 folii/set.

top

Hârtie de copiator format A4 , ambalare
500 coli/top cu urmatoarele specificatii :
gramaj minim 80g/mp , grosime 110
microni, grad de alb >112%, opacitate >
93.10%, densitate aparenta 0.73 g/cm
cub, rezistenta la tractiune >3.75 KN/m,
grad de incleiere 0.9mm, grad de
impurificare 0. Se solicita raport de
incercari Larex

140

top

Hartie color, format A4, culori intense,
ambalare: 5 culori/top, 50 coli/culoare (5
culori).

4

bloc

Hartie flipchart 65*100CM, caroiata,
50coli/top

5

buc

Adeziv adaptat diferitelor utilizari: la birou,
acasa sau la scoala, potrivit pentru hartie,
carton, hartie fotografica. Baton de lipici
solid lavabil, nu contine solventi.
Contine:21gr

4

5

6

7

8

9

14

Capsator capsă plată 30 coli

Capse 24/6 1000/cutie

CD-R 80min / 700MB 52X
100/set

Corector fluid 20ml

15

Hartie copiator A4, 500 coli/top

16

Hartie copiator A4 80g diverse
culori 250 coli/top

17

Hartie flipchart 650*900mm
50/bloc neliniata

18

Lipici solid 21g

buc

buc

5

19

Mapa cu elastic diverse culori

buc

Mapa de carton cu elastic pentru
trasnportul si arhivarea documetelor. 3
clape interioare pentu protectia
documentelor, format A4, material: carton
rigid 400 gr, dimensiuni: 245*3*320mm,
capacitate 350 coli.

2

1

20

Marker lavabil lumocolor 4/set

set

Marker lavabil pentru tabla magnetica
varf rotund, capac, dry safe-nu se usuca
chiar fara capac, airplane safe, uscare
rapida, capac cu clips, culori intense,
cerneala fara xylen, ecologice, 4
culori/set

21

Memory stick 4GB USB 2.0

buc

cu capac si snur, capacitate 4G

3

Mine de creion mecanic 0.35-0.9
mm
cutie

Mine din grafit pe baza de polimer. Sunt
fabricate dupa o reteta speciala pentru a
oferi o rezistenta deosebita la rupere.
Ambalare: 12 mine/cutie. Grosime: 0.350.9mm. Duritate: B, 2B, HB.

10

23

Perforator metalic 25 coli prevazut
cu distantier
buc

Baza este realizată din metal, dublat cu
plastic aderent pentru a preveni zgârierea
mobilierului de birou. Clapa este din
plastic ranforsat cu metal.
Capacitate de perforare: 25 coli (80 g)
Sistem de prindere ergonomic şi burghie
mai ascuţite pentru o perforare fară efort.
Distanţier gradat cu fereastră de indicare
a poziţiei şi fixare sigură
Tăviţă pentru confeti, cu eliberare uşoară
Garanţie: 10 ani

24

Pix de unica folosinta diverse
culori

buc

corp din plastic hexagonal, capac ventilat,
mina din plastic transparent, culori:
albastru, rosu, negru, verde

50

25

Pix cu gel 0.5/0.7 mm diverse
culori

buc

Pix cu gel, corp plastic, diverse culor,
grosime varf 0.5/0.7mm.

10

26

Plic B4 250x353x40mm silicon
130g cu burduf kraft 10/set

set

Dimensiuni: 250x353x40mm, inchidere
cu banda siliconica, hartie maro de 130g,
ambalare in folie de plastic 10/set.

5

27

Plic B4 250x353x50mm silicon
kraft 130g cu burduf

buc

Dimensiuni: 250x353x40mm, inchidere
cu banda siliconica, hartie maro de 130g.

20

28

Plic C4 229x324mm autoadeziv
alb 90g 10/set

set

229*324 mm, hartie alba, inchidere
autoadeziva, ambalare in folie de plastic
10buc/set.

20

29

Plic C5 162x229mm autoadeziv
alb 80g

buc

162*229 mm, hartie alba, inchidere
autoadeziva.

20

30

Plic CD 124x124mm gumat alb

buc

plic pentru CD/DVD, fereastra plastic
transparent

20

31

Post-it 20x50mm index 4 culori

set

Notite hartie color 20*50mm, 4 culori/set.

20

32

Registru cartonat A4 100 file

buc

Coperta cartonata, laminata, format A4,
100 file.

3

set

Material: corp carton, dimensiuni 10.5*24
diferite culori 100 buc/set.

20

cutie

21 inele diverse culori, diametru 8mm,
100/cutie

1

22

33
34

Separator carton
Spirala 8

1

total

Cantitatile pot fi modificate in functie de pretul unitar pe produs al ofertei castigatoare si implicit de
incadrarea in suma prevazuta in contract
Este obligatorie prezentarea preţului pentru fiecare poziţie în parte din lista de mai sus precum şi
valoarea totală a ofertei, în lei, fără TVA.

Ofertele care nu vor conţine toate preţurile unitare, pentru toate poziţiile din lista, nu vor fi luate în
considerare.
Ofertantii vor completa Centralizatorul de preturi de mai jos
Centralizator preţuri
Nr.crt

Denumire produs

UM

Cantitate

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

2

3

Pret unitar
Lei
fara TVA
4

Valoare
Lei
Fara TVA
5=(3X4)

..........
TOTAL OFERTA

Intocmit,

SECTIUNEA 3

FORMULARE
Formular 1
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne
aflăm în nici una dintre 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.
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, 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
__________________________________________ cu privire la orice aspect
(denumirea si adresa autoritatii contractante)

tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
4. Prezenta declaraţie este valabiă până la data de _________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Candidat/ofertant,
_________________
(semnatura autorizata)

Formularul 2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de Îînmatriculare/înregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax,
certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_________________________________________________________________________
Anul

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro)

_________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________
Media anuală:

_________________________________________________________________________

Data……………………….

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

Formular 3
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA
PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect
............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ..............
(zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun
ofertă:
_
|_| în nume propriu;
_
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................;
_
|_| ca subcontractant al ................................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2. Subsemnatul declar că:
_
|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
_
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică.
4. De asemenea, 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 în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................... (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.

Data……………….

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)

Formular 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
.........................
[
se
menţionează
procedura]
pentru
achizitia
de
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data],
organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară
cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este
stabilit până la data solicitată.................
d) în ultimii în ultimii 2 ani şi-a îndeplinit respectiv nu şi-a îndeplinit în mod defectuos
obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a
produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
e) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data………………………..
………………………….

Operator economic,

(semnatura autorizată )
Formular 5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZARI ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,
reprezentant
..........................................................................................,

împuternicit

al

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
..........................................................................
(denumirea si adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta
declaraţie
este
valabilă
………………………………………………………...

până

la

data

de

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)

Data……………………..

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

0

1

Codul
Denumirea/numele
CPV beneficiarului/clientului
Adresa

2

Calitatea
furnizorului
*)

Preţul total al
contractului

Procent
îndeplinit de
furnizor
%

Cantitatea
(U.M.)

3

4

5

6

Perioada
de derulare
a
contractului
**)
7

1

2

3

Data………………………….

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată)

________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider
de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Formular 6
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al...........................................................................................,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
..........................................................................
(denumirea
şi
adresa
autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta
declaraţie
este
valabilă
……………………………………………………......

până

la

data

(se precizează data expirării

de

perioadei

de

valabilitate a ofertei)

Data………………………………..

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Data………………………………

Partea/părţile din contract ce
urmează a fi subcontractante

Acord subcontractor cu
specimen de semnatură

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată)

Formularul 7
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim că, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să închiriem/să livrăm în sistem
leasing cu opţiune de cumpărare/să livrăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimina optiunile
neaplicabile) ________________________________________________________,
(denumirea produselor)
pentru suma de __________________________________________________________(moneda ofertei),
(suma in litere si in cifre)
plătibilă după recepţia produselor/în rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adaugă
taxa pe valoarea adaugată în valoare de _________________________________________.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul
de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastra, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între
noi.
5. Precizăm că:
_
|_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar
"alternativă";
_
|_| nu depunem oferta alternativă.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am înteles şi consimţim că, în cazul în care ofertă noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.
Data ………………………..

__________________, în calitate de
_____________________, legal autorizat
(semnatura)
să semnez oferta pentru şi în numele
_________________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

SECŢIUNEA 4
Contract de furnizare
nr.______________data_______________
Preambul
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu
modificările şi completările ulterioare, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ , cu sediul în Cluj Napoca, P-ţa Ştefan cel
Mare nr.4, telefon/fax 0264-594672/0264-592832, cod fiscal 4485669 cont trezorerie
RO67TREZ21623650156XXXXX reprezentată prin Prof. Anca Cristina HODOROGEA Inspector Şcolar General, Ec. Laura STĂNOIU- Contabil Şef, în calitate de achizitor, pe de o
parte
şi
……... ................ ...........................
…………….
denumire
operatorul economic
...............................................
adresa
sediu
…………………
........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de
înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă)
..............................................................................................................
reprezentat
prin
................................................................................................
(denumirea conducătorului)
funcţia...............................................
în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi 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 - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi 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 si serviciilor poate fi distinctă
de naţionalitatea furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC).
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.
Nu este considerat fortă 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.
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 daca nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze produsele prevăzute în Caietul
de sarcini, respectiv Materiale consumabile în perioada/ perioadele convenite, în cantităţile, la
termenle şi la destinaţiile precizate în caietul de sarcini sau în comenzile achizitorului, in cadrul
proiectului „E-Formare: Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii ID 55336
POSDRU/87/1.3/S/55336
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract, în condiţiile în care cantităţile maxime precizate în Caietul de sarcini nu sunt
obligatoriu a fi achiziţionate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate, ( preţul
oferit de către ofertantul declarat câştigător conform procedurii de atribuire adoptat " preţul cel mai
scăzut" ) reprezintă valoarea maximă, aferentă cantităţilor maximale solicitate în Caietul de sarcini,
...........................lei, ........................... la care se adaugă ……… TVA.
5.2.Preţul produselor livrate este ferm pe toată durata derulării contractului, respectiv cel declarat
câştigător în urma procedurii de atribuire a contractului.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 13 luni, începând de la data de ……., perioada de
implementare a proiectului.
6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ....
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe de la data semnării şi înregistrării de către ambele părţi.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
oferta de produse şi preţuri unitare pentru cantităţile Lotului........
oferta financiară
raportul procedurii de atribuire nr......incheiat de comisia de achiziţii la data de ....................,
cu ocazia finalizării procedurii..........................
acte adiţionale ( dacă este cazul )
orice alte anexe la contract.
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, solicitate în Caietul de sarcini.
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform cerinţelor prezentat în Caietul de sarcini.
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
daune-interese, costuri, 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.
9.4. Produsele vor fi obligatoriu originale sau echivalente. În cazul ofertării de consumabile care nu
sunt OEM, dacă se constată defectarea echipamentelor, în care se utlizează consumabilele furnizate
de ofertantul câştigător, datorită nerespectării caracteristicilor tehnice şi de calitate ale acestora,
ofertantul se obligă să achite contravaloarea service-ului, manopera şi piesele de schimb, pentru
repararea echipamentului din dotarea autorităţii contractante şi la plata de daune-interese.
9.5. Transportul produselor livrate, conform solicitării din Comanda fermă înaintată de către
achizitor, se execută pe cheltuiala furnizorului.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în măsura primirii
alocaţiilor bugetare de la M.E.C.T.S. pentru produsele achiziţionate cu plata de la bugetul de stat şi
în măsura primirii alocaţiilor bugetare de la M.E.C.T.S. pentru produsele achiziţionate cu plata din
fonduri structurale.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,15 % /zi întârziere din valoarea contractului .
11.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
11.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din Caietul de sarcini.
13.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) se vor efectua la destinatar.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea comenzilor, recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
13.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, 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.
13.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, 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.
13.5 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau altor obligaţii prevăzute în contract.

14. Ambalare şi marcare
14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi
extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în
aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare,
unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de
manipulare grea în toate punctele de tranzit.
14.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor
respectând:
a) datele din comanda achizitorului, şi
b) termenul stabilit în Caietul de sarcini;
după primirea comenzii.
15.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: factura fiscală,
avizul de expediţie, certificatul de garanţie (unde este cazul), instrucţiuni de utilizare originale şi
traduse în limba română, la livrarea produselor (daca este cazul).
15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor privind recepţia produselor.
16. Servicii
16.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului, conform specificaţiilor din
Caietul de sarcini (daca este cazul)
16.2. - Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele, pentru perioada de timp convenită, in
conditiile stabilite prin Caietul de sarcini si serviciile aferente, care să nu elibereze furnizorul de
nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.
17. Perioada de garanţie acordată produselor
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite,
de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura
materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin
contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia
cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte
acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
17.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată de către
producător.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.
17.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
17.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de
a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Procedura de
înlocuire/remediere este cea prevăzută în Caietul de sarcini, cu ocazia desfăşurării sesiunilor de
examen specificate.
18. Ajustarea preţului contractului

18.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
19. Amendamente
19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
20. Subcontractanţi
20.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
20.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
20.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
achizitorului.
21. Întârzieri în îndeplinirea contractului
21.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise
în Caietul de sarcini.
21.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă specificaţiile din Caietul
de sarcini sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului;
modificarea datei/perioadelor de furnizare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
22. Cesiunea
22.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
22.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
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 toată perioada în care aceasta acţionează.
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 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă 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.
24. Soluţionarea litigiilor

24.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 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 din Municipiul Cluj-Napoca.
25 Limba care guvernează contractul
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
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.
27. Legea aplicabilă contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
Achizitor
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Manager proiect

Furnizor

Inspector Şcolar General,
Prof. Anca Cristina HODOROGEA

(semnătura autorizată)
Contabil Şef,
Ec. Laura STĂNOIU

Vizat Consilier Juridic
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