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SECŢIUNEA I 

FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 
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1. Informaţii generale cu privire la achizitor 

 
Denumire oficială: S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L.  
Adresă sediu social: strada Coman Ion nr.7B, sector 5, Bucureşti, cod postal 051073, 
ROMANIA 
Sediu secundar/adresa de corespondenţă/Punct de contact: strada Atomiștilor nr. 171A, 
Măgurele, judetul Ilfov, cod postal 077125, ROMANIA 
Telefon/Fax 0040214574592; email: office@electro-optic.ro 
Persoană de contact: Dănuț Stroe – director de proiect 
 

2. Formalităţi şi precizări privind participarea la procedură: 
 

Caietul de sarcini şi documentaţia procedurii se pot obţine de la: 
- Punctul de contact menţionat mai sus; 
- adresa de internet http://www.sims.electro-optic.ro/achizitii.html 

Solicitările de clarificări se pot depune la: 
- Punctul de contact, prin poştă, fax, email. 

Ofertele se depun la: Punctul de contact menţionat mai sus 
Alte informaţii se pot obţine la: Punctul de contact menţionat mai sus 
Data limită de transmitere a solicitărilor de clarificare: 16.08.2013 
Data limită de transmitere a răspunsurilor la cererile de clarificări: 19.08.2013 
Data limită de depunere a ofertelor: 20.08.2013 ora 14:00 
Data deschiderii ofertelor: 20.08.2013 ora 15:00 

 
3. Obiectul contractului: 

 
Denumirea contractului: Instalaţie de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii 
Tipul contractului: Contract de furnizare 
Anunţul implică: Încheierea unui contract de furnizare 
Descrierea succintă a contractului: Furnizare unei Instalaţii de verificări mecanice la 
şocuri şi vibraţii 
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile): 38540000-2 Maşini şi aparate de 
testare şi măsurare 
Împărţire pe loturi: Nu 

 
4. Valoarea estimată a contractului: 55.000 Euro 

 
5. Durata contractului sau termenul pentru finalizare:  max. 5 luni de la semnarea 

contractului 
 

6. Ajustarea preţului contractului: NU 
 

7. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice 
 
Garanţie de participare: NU 
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Garanţie de bună execuţie: NU 
Principalele modalităţi de finanţare: Achiziţie finanţată în cadrul proiectului Sistem 
Integrat Mobil de Supraveghere, contract de finanţare 348/26.03.2012, ID/SIMS 
1163/37320, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.3.3 
Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor. 
Legislaţia aplicabilă: ORDIN Nr. 1050 din 29.10.2012 privind aprobarea Precedurii de 
atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, 
obiectivul Convergeţă, emis de Ministerul Afacerilor Europene, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 776 din 16 noiembrie 2012. 
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile): 38540000-2 Maşini şi aparate de 
testare şi măsurare 
Împărţire pe loturi: Nu 

 
8. Condiţii de participare: 

 
Ofertantul va depune o declaraţie pe proprie răspundere (Formularul B din anexa) 

din care să rezulte că nu se află în situaţiile descrise la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv: 

"ART. 14 
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane 

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

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

ART. 15 
(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este 

obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum 
este acesta definit la art. 14. 

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

 
Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul S.C. Electro Optic Systems SRL care 

intră sub incidenţa Art.14 din OUG 66/2011 sunt: Cojocaru Sorin Ioan, director general, 
Jurbă Mihai Emil, director tehnic, Popescu Emil, responsabil cercetare, Stroe Dănuț, 
director proiect, Onofrievici Cristina Liana, director economic, Moise Daniel, inginer, 
Buscoveanu Dumitru, inginer. 
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9. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
 

1) Persoane juridice române  
Cerința obligatorie:  
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

instanța competență, în original sau în copie certificată ,,conform cu originalul”, semnată și 
ștampilată de reprezentantul legal din care să rezulte:  

- obiectul de activitate al ofertantului include furnizarea de servicii care fac obiectul 
achiziției;  

- valabilitatea mandatului administratorului/ administratorilor.  
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale la data limită de 

depunere a ofertelor.  
Din certificat trebuie să rezulte faptul că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la 

aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau că societatea se află în 
incapacitate de plată.  

 
2) Persoane juridice/fizice straine:  
Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct 

de vedere profesional (documentele vor fi prezentate în copie certificată "conform cu 
originalul", semnate și ștampilate de reprezentantul legal), în conformitate cu prevederile 
legale din țara în care ofertantul este rezident.  
Documentele se pot prezenta în limba română sau în engleză. 

 
10. Procedura 

 
Tipul procedurii: conf. procedurii stabilite prin ORDINUL Nr. 1050 din 29.10.2012 
privind aprobarea Precedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte 
finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergeţă, emis de Ministerul 
Afacerilor Europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 776 din 16 noiembrie 2012. 
Criterii de atribuire: Preţul cel mai scăzut 

 
11. Informaţii administrative  

 
Anunţ publicat: DA 
Limbile în care se poate redacta oferta: Romana sau Engleză 
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta: minim 30 
zile de la termenul limită de primire a ofertelor 

 
12. Prezentarea ofertei 

 
12.1 Prezentarea propunerii tehnice: Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să 

rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerinţele Caietului de sarcini. Propunerea 
tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor 
cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie 
să fie susţinută de documente tehnice emise de producatorul sistemului care 
trebuie să dovedească parametrii declarati. Nerespectarea în totalitate a 
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caracteristicilor tehnice solicitate în caietul de sarcini sau a parametrilor acestora, 
atrage descalificarea ofertei. 

 
12.2 Prezentarea propunerii financiare: Propunerea financiara (formularul C) va fi 

prezentată în Euro, în formularul de ofertă, precizându-se termenul de 
valabilitate, nu mai puțin de 30 de zile de la data ofertei. În cadrul ofertei 
financiare se va preciza şi modalitatea în care se solicită executarea plăţii 
(plăţilor). Este obligatoriu ca ultima plată să fie de minim 10% din suma totală şi 
să se facă numai după instalarea şi recepţia instalaţiei. 

 
 

12.3 Modul de prezentare a ofertei: 
 

- Ofertele trebuie depuse până la termenul limită precizat în Invitaţia de participare 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu postal/curierat) sau 
livrate personal pe baza unei scrisori de înaintare la adresa: S.C. Electro Optic 
Systems SRL, strada Atomiștilor 171A, oraş Măgurele, judeţul Ilfov, cod poștal 
077125, România. 

- Oferta va fi formată din următoarele documente: 
- Scrisoare de înaintare – formularul A; 
- Certificat constatator; 
- Declaraţie privind conflictul de interese – formularul B; 
- Propunere tehnică; 
- Propunere financiară – formularul C. 

- Întreaga ofertă va fi numerotată şi semnată pe fiecare pagină.  
- Ofertele se vor prezenta în două exemplare, original şi copie, introduse în plicuri 

separate, închise. Pe fiecare plic se vor înscrie, numele şi adresa organizatorului 
procedurii S.C. Electro Optic Systems SRL, strada Atomiștilor 171A, oraş 
Măgurele, judeţul Ilfov, cod postal 077125, Romania, denumirea procedurii, 
numele şi adresa ofertantului, menţiunea “A nu se deschide înainte de data 
............... ora...........” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” – 

co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Pag. 7 din 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA II 

CAIETUL  DE SARCINI 
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INSTALA ŢIE DE VERIFIC ĂRI MECANICE LA ŞOCURI ŞI VIBRA ŢII 
 

 Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică. 
 

1. Obiectul achiziţiei se referă la 1 complet Instalaţie de verificări mecanice la şocuri 
şi vibraţii.   

2. Activităţile de livrare, instalare, punere în funcţiune şi recepţie a Instalaţiei se vor 
finaliza în maximum 5 luni de la semnarea contractului de furnizare. 

3. Furnizorul are obligaţia să asigure toate elementele componente ale instalaţiei astfel 
să asigure punerea în funcţiune şi exploatarea Instalaţiei la parametrii de 
performanţă precizaţi prin documentaţia de atribuire. 

4. Cerinţele tehnice şi funcţionale solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt 
minimale, obligatorii şi eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe sunt 
declarate neconforme. 

5. Livrarea Instalaţiei de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii se face la punctul de 
lucru al beneficiarului din Măgurele, strada Atomistilor nr.171 A, judeţul Ilfov. 

6. Instalarea şi punerea în funcţiune a Instalaţiei se face prin grija furnizorului. În 
acest scop, cu cel puţin 30 de zile înainte de data preconizată pentru instalare, 
furnizorul va transmite beneficiarului specificaţii detaliate privind necesarul de 
amenajări în vederea instalării şi punerii în funcţiune a Instalaţiei – 
fundaţie/postament, cerinţe privind alimentarea cu energie şi fluide de lucru. 
Punerea în funcţiune a Instalaţiei se finalizează prin încheierea unui proces verbal 
de punere în funcţiune. 

7. Furnizorul are obligaţia să asigure instruirea unui minim de personal al 
beneficiarului pentru exploatarea în condiţii de siguranţă şi securitate a Instalaţiei. 
Realizarea instuirii se va detalia prin procesele verbale de punere în funcţiune şi de 
recepţie a Instalaţiei. 

8. Recepţia Instalaţiei se va face la sediul beneficiarului după livrarea şi punerea în 
funcţiune a acesteia. Receţia se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de 
punere în funcţiune. 

9. Garanţia acordată Instalaţiei de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii este de 
minim 1 an.  

10. În vederea executării plăţii finale se vor prezenta următoarele documente : 
- factură fiscală; 
- certificat de garanţie; 
- declaraţie de conformitate; 
- proces verbal de punere în funcţiune; 
- proces verbal de recepţie; 
- inventarul completului Instalaţiei; 
- manual de utilizare. 
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11. Specificaţii tehnice: 
 

11.1 Instalaţia de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii trebuie să permită 
realizarea încercărilor la vibraţii şi la şocuri cu următoarele valori ale parametrilor de 
testare : 

- regim vibraţii/şoc : sinusoidal, aleatoriu, şoc clasic; 
- forţa sinus (vârf) ...............min. 500 kgf; 
- forţa aleatorie (rms) ..........min. 500 kgf; 
- gama de frecvenţe ............ 2 la 2000 Hz 
- forţa şoc (vârf) ................. min. 1000 kgf; 
- deplasare maximă ............ min. 48mm 
- viteza maximă ................. min. 2m/s; 

 
11.2 Instalaţia de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii trebuie să permită 

testarea unor echipamente cu următoarele caracteristici de gabarit : 
- masa.................................. min. 200kg; 
- secţiunea .......................... min. 400 x 400mm 

 
11.3 Sistemul de control al Instalaţiei de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii 

trebuie să prezinte următoarele caracteristici : 
- să permită controlul regimului de vibraţii/şoc : sinusoidal, aleatoriu, şoc clasic; 
- să permită controlul regimurilor de vibraţii/şoc pentru întraga gamă de valori pe 

care le realizează sistemul de vibrat (shaker-ul). 
- canale de intrare : minimum 4; 
- rezoluţie de conversie a semnalului analog în digital : cel putin 24 biti; 
 
11.4 Instalaţia de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii trebuie să fie prevăzută 

cu un sistem de măsurare şi analiză a vibraţiilor independent de sistemul de control, care 
trebuie să permită : 

- determinarea nivelului vibraţiilor (acceleraţie, deplasare, viteză) pe cel puţin un 
canal, în modurile vârf sau rms; 

- înregistrarea semnalului forma de undă/timp. 
- analiza FFT, minim1400 linii. 

 
11.5 Instalaţia de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii se va livra cu toate 

sistemele necesare funcţionării în parametrii declaraţi (funcţie de soluţia constructivă) : 
suporţi, sisteme de control, amplificatoare, sistem de răcire etc. Beneficiarul nu trebuie să 
asigure decât amenajarea platformei de instalare, sursa de energie electrică şi dacă este 
cazul de aer comprimat, conform specificaţiilor furnizate de către furnizor.  

 
11.6 Instalaţia de verificări mecanice la şocuri şi vibraţii trebuie să poată 

funcţiona în condiţii normale de interior : 
 

- temperatura de funcţionare ....................   5......400C 
- umiditate ................................................   0 ..... 75% fără condens 
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SECTIUNEA III 

 

FORMULARE 
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Formular A 
 
OFERTANTUL 
 
_________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către:_________________________________ 
(denumirea beneficiarului şi adresa) 

 
 
 

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
Contractului __________________________________________________________ noi 
      (denumirea contractului) 

____________________________________________________________ vă transmitem  
   (denumirea ofertantului şi adresa) 

alăturat oferta ce conţine documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea 
financiară. 

 
Avem speranţa că oferta noastră este admisibilă şi vă satisface cerinţele. 

 
 

Data completării: 
 
 

Cu stimă, 
 

Operator economic, 
 

___________________ 
(semnătura autorizată) 
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Denumire ofertant  FORMULAR  B 
Date de identificare: CUI 
Date de contact: adresă/telefon/fax 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARA ŢIE 

privind conflictul de interese pe parcursul derulării procedurilor de achizi ţie 

Subsemnatul ............................, în calitate de reprezentant legal al  SC ........................... deţinând 
funcţia de ......................................., declar pe proprie răspundere că, pentru procedura de achiziţie pentru 
acordarea contractului “ Instalaţie de verificări mecanice la şocuri şi vibra ţii” , efectuată în cadrul 
proiectului cu titlul: “Sistem Integrat Mobil de Supraveghere”, având ID 1163, SMIS 37320, Contract de 
finanţare nr. 348/26.03.2012, nu se înregistrează conflictul de interese, aşa cum este el definit în art. 14 (1 din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
publicată în MO nr. 461 din 30 iunie 2011. 

 
 
Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, conform 

Codului Penal, art. 292 cu privire la falsul în declaraţii.  
    
 

Data           Reprezentant legal  
.................................    

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

                                                 
1 ART. 14 
    (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat 

au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui 
conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi 
ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine 
pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.   
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Denumire ofertant                FORMULAR  C 

Date de identificare: CUI 

Date de contact: adresă/telefon/fax 

 

FORMULAR DE OFERTA 

Către  

SC ELECTRO OPTIC SYSTEMS  SRL 

    Domnilor, 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul, ....................................................... reprezentant al 
ofertantului ......................................................................, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și 
cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm “....................” pentru suma de 
.......................................... euro. Plata se va realiza astfel ............................................... 
 

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ......... zile (durata în litere și în cifre), 

respectiv până la data de ..................... și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 

de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între 

noi. 

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câștigătoare să oferim 

garanție de 1 (un) an pentru livrabilele ofertate. 

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o 

puteți primi. 

 

 

Data ........................... 

....................................... în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

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

Semnatura și ștampila ....................................................... 
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SECTIUNEA IV 

CONTRACT DE FURNIZARE 
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CONTRACT DE FURNIZARE  
 

Nr.______________data_______________ 
 
 
 1. Păr ţile contractante 
_________________________________________________, cu sediul în 

_______________________________, Tel. ____________, Fax ____________ 
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ________________, cod unic de înregistrare nr. 
______________ reprezentată prin dl. _______________________, în calitate de 
FURNIZOR,  

2. S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L. cu sediul în București, str. Coman 
Ion nr. 7B, sect.5, tel. 021.457.45.92, fax 021.457.45.92, înregistrată sub nr. J40/4662/2007 
la Registrul Comerțului, Cod Unic de Înregistrare nr. RO21293841 reprezentată prin 
Director General, Ioan Sorin COJOCARU, în calitate de ACHIZITOR. 

 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract –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 livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin 
contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a 
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera 
Internaţională de Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu 
se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat 
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice 
dacă nu se specifică în mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Furnizorul se obligă  să furnizeze, să instaleze şi să pună în funcţiune 1 

complet Instalaţie de verificări mecanice la şocuri şi vibra ţii  în perioada convenită şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru 
îndeplinirea contractului de furnizare pentru 1 complet Instalaţie de verificări mecanice 
la şocuri şi vibra ţii. 

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor 
livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor  este de 
..............., platibili astfel ....................... 

 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de la data semnării de către ambele părţi până la 
........ 
  

6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

 
7. Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1 – Furnizorul se obligă să predea, să pună la dispoziţia achizitorului şi să instaleze 

1 complet Instalaţie de verificări mecanice la şocuri şi vibra ţii.   
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele 

prezentate în propunerea tehnică.  
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în maxim 5 luni de la semnarea 

contractului dar nu mai târziu de .................... 
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) 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 
ii)   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. 
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8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 -Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească 

preţul convenit în prezentul contract. 
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în 

maxim .......................de la data emiterii facturii fiscale. Plata finală se va realiza în 
maximum ........... de la data recepţiei finale, prin ordin de plată în baza facturii emise de 
furnizor. 

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat 
după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel 
mai scurt timp posibil. 

 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04% pe zi din valoarea neîndeplinită a 
contractului. 

9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de 
la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 
o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0,04% pe zi din plata neefectuată. 

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de 
a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o 
notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă 
faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la 
acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 

 
10. Recepţie, inspecţii şi teste 
10.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa 

produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 
10.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de 

trecere a punerii în funcţiune şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele 
la prezentul contract.  

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

10.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul punerii în funcţiune şi recepţiei finale 
(calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor, după instalarea acestora.  

10.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde 
specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul 
contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 



   
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” – 

co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Pag. 19 din 21 

 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 
specificaţiilor lor tehnice. 

10.5 - 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. 

10.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia 
asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  

 
11. Ambalare şi marcare 
11.1 - 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. 

11.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele 
necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea 
achizitorului. 

 
12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
12.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de 

achizitor, respectând: 
a) datele din graficul de livrare stabilit de comun acord, şi  
b) termenul comercial stabilit.  

12.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, 
atât achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul 
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. 
    a) factura fiscala; 
    b) avizul de expeditie; 
    c) certificatul de calitate; 
    d) certificatul de garanţie; 
    e) declaraţia de conformitate; 
    f) inventarul completului - detaliat componenţa completului ofertat pe părţi 

componente uşor de identificat ( denumire, cantitate, preţ unitar) ; 
    g) instrucţiuni de cunoaştere şi exploatare traduse în limba română. 
12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că 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. 

12.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepţie produselor.  

 
13. Servicii  
13.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi 

serviciile accesorii respectiv, servicii de instalare, punere în funcţiune, instruirea gratuită a 
personalului tehnic al achizitorului, fără a modifica preţul contractului. 



   
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” – 

co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Pag. 20 din 21 

 

13.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp 
convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de 
garanţie asumată prin contract. 

 
14. Perioada de garanţie acordată produselor 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt 

noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele 
furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau 
manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de 
către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor 
funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 

14.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea 
declarată în propunerea tehnică, respectiv de ............  

 (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după 
livrarea, instalarea acestora şi instruirea personalului la destinaţia finală. 

14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice 
plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

14.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită (maxim 36 ore), fără costuri 
suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc 
pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului.  

14.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe 
cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 

 
15. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în 

perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare. 
15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de 

livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în 
timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va 
face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

15.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului 
de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului. 

 
16. Forţa majoră 
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 - 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. 
16.4 - 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. 
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16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

16.6 - 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 drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 
17. Soluţionarea litigiilor 
17.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

17.2 - 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 fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie 
de către instanţele judecătoreşti din România.  

 
18. Limba care guvernează contractul 
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
19. Comunicări 
19.1 - (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. 
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
20. Legea aplicabilă contractului 
20.1 - 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.  

(se precizează data semnării de către părţi) 
 

Achizitor,          Furnizor,  

S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L.  
 

______________________     _________________________ 

IOAN SORIN COJOCARU 

 


