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FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

 

Către      .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 

_____________________________________  pentru suma de _________________________________                 

(denumirea serviciilor) _____________________________________________________________ LEI          

                                                                                   (suma in litere si in cifre) 

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de  _________________________________ LEI. 

                                                                                                       (suma in litere si in cifre) 

 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 

graficul de timp solicitat. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ zile, respectiv 

până la data de __________________________, şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

Precizăm că: 

     □ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă"; 

     □  nu depunem ofertă alternativă. 

            (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi. 

 

Subsemnatul/a _________________________________________ (nume, prenume), în calitate 

de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele 

____________________ __________________________________________. 

                 (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

Data completării:  _________________                  Semnătura ______________________ 
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DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 59-60 

din Legea nr. 98/2016 

1. Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele operatorului economic-

persoana juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 

_____________________________________________(se menţionează procedura) pentru achiziţia  de 

________________________________________(se inserează, după caz, denumirea produsului, 

serviciul sau lucrării şi codul CPV), la data de ________________(se  inserează data), organizată de 

________________________________(se inserează numele autorităţii contractante), declar pe proprie 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la  art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile 

publice. 

2. 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.  

3. 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. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SPITALULUI DE PSIHIATRIE 

TULGHEȘ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

     Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 

derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 59-60, din 

Legea nr. 98/2016. 

 

Nr. 

crt.  

Nume si prenume  Funcţia deţinută în cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș 

1 Csibi Veronica Manager 

2 Buștihan Maria   Director Financiar-Contabil, membru in comisia de achiziție 

3 Marc Elena Membru in comisia de achiziție 

4 Moroșanu Gabriel Membru in comisia de achiziție 

5 Stănică Romeo Membru in comisia de achiziție 

6 Buștihan Constantin Membru in comisia de achiziție 

7 Dacău Mihaela Membru de rezervă in comisia de achiziție 

                

 Operator economic    _______________________                                                                  

(semnătura autorizată  
 
 
 

 



 
  

Contract nr. 

privind achiziționarea de servicii de telefonie fixă, 

1.Între: 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES, adresa : loc.Tulghes, Str. Principală, nr.34, 

jud.Harghita , cod fiscal : 4367728, cont RO33TREZ24F660601200105X, deschis la 

Trezoreria Toplita  reprezentata prin Manager, EC. CSIBI VERONICA,  in calitate de 

achizitor-beneficiar, pe de o parte , 

şi 

………………………, cu sediul în București, str. ………… nr. ………., ……….., 

…………….., ……….,………,  telefon/fax ………………; ………………, CIF ………., 

înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul ………………………., cont 

……………………………….. deschis la …………….., reprezentat  prin 

…………………………., având funcția de Reprezentant Vanzări, ………………..,  în 

continuare prestator. 

2.Definiţii 

2.1. În prezentul contract subsecvent de servicii, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - contract de achiziţie publică încheiat în baza ofertei; 

b)     achizitor beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract   

c)      preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului 

subsecvent de servicii, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor  

asumate prin acesta; 

d)    servicii - serviciile cuprinse în prezentul contract, pe care prestatorul se obligă să le 

presteze achizitorului, inclusiv lucrările de conectare la destinaţiile finale; serviciile aferente 

activităţillor legate de furnizarea semnalului de telefonie  si a internet  asigurarea şi după caz 

asistenţa tehnică în perioada contractului şi orice alte asemenea obligaţii care revin 

prestatorului; 

e)    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, embargo, 

enumerarea nefiind exhaustivă ci enuntiativă. 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; 

f) 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 viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică in mod diferit 

 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de telefonie fixă în perioada convenită şi în 

conformitate cu specificaţiile din solicitarea de ofertă,  oferta tehnică şi cu obligaţiile asumate 

prin prezentul contract, pentru 2 numere +un număr de fax, cu minute nelimitat în toate rețelele 

naționale fixe și 1400 minute/lună către rețele mobile, detailate în anexa/anexele la contract. 

 



 

5. Preţul contractului 

5.1. Tarifele lunare pentru tipurile de abonamente care fac obiectul prezentului contract sunt 

exprimate în lei  şi sunt menţionate în anexele contractului 

5.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pentru prestarea serviciilor 

menționate la clauza 4.1, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ……………….  lei/ 

lună fără  TVA. 

5.3. Plata serviciilor se va efectua lunar, ulterior prestării serviciilor, în conformitate cu 

modalitățile de plată stabilite la clauza 10.3. 

5.4. În situația în care serviciile asumate de către prestator nu vor funcționa pe o perioadă mai 

mare de 7 zile, achizitorul –beneficiar  nu va achita factura pentru luna respectivă. 

 

6. Durata contractului 

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi contractante, 

respectiv de la data semnării lui de către ultima parte contractantă implicată, și încetează la data 

de 31.12.2021, cu posibilitatea  prelungirii prin act aditional până la 31.12.2022. 

 

7. Executarea contractului 

7.1. Perioada în care se prestează serviciile este de aprox. 5 luni, respectiv de la data de 

…………………… până la data de 31.12.2021. 

 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele de referință ale contractului sunt: 

-solicitarea de ofertă nr. ………………………….  și anexele la acesta, parte integrantă a 

documentației de atribuire, 

-propunerea financiară și propunerea tehnică,  înregistrată cu nr………………… 

-Anexe   

 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului: 

9.1. -Să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la standardele şi performanţele 

prezentate cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în 

conformitate cu propunerea tehnică prezentată si propunerea financiară. 

9.2. -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, terminalele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, şi daune-

interese, cu excepţia oricăror pierderi de profit sau de afacere, 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. 

9.3.- Să asigure remedierea eventualelor defecțiuni în funcționarea serviciilor în maxim 48 ore 

din momemtul transmiterii sesizării, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale 

și să răspundă la sesizările achizitorului, în conformitate cu prevederile cuprinse in solicitarea 

de ofertă, transmisă telefonic, prin SMS sau e-mail, în caz contrar achizitorul are dreptul să 

solicite penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 11.1.(plata facturilor lunare 

se va efectua proporțional cu perioada în care serviciile au funcționat corespunzător) 

9.4. -Să transmită achizitorului facturile emise, la adresa de e-mail 

……………………………., facturile vor fi însoțite de anexe ce vor conține defalcarea 

costurilor pe fiecare abonament în parte. 

9.5. - Să instaleze, să conecteze și să porteze numere de telefon ale achizitorului în termen de 

maxim 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestuia, după caz. 



9.6 –Să colaboreze cu reprezentantul desemnat de achizitor în toate  situații legate de furnizarea 

serviciilor pe durata contractului. 
  

10. Obligaţiile principale ale achizitorului 

10.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate. 

10.2. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 

informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru 

îndeplinirea contractului. 

10.3. (1) Plata facturilor emise de către prestator, reprezentând contravaloarea serviciilor care 

au fost prestate, se va face de către achizitor, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013. 

Dacă facturile sau alte documente suport ale acestora, emise de către prestator, nu sunt 

întocmite corespunzător (nu corespund condițiilor de formă și de fond, potrivit prevederilor 

legale și /sau nu corespund serviciilor prestate) și sunt necesare clarificări suplimentare, 

termenele de plată se suspendă la notificarea achizitorului în acest sens, până la momentul 

completării elementelor care au făcut obiectul clarificărilor, respectiv până la primirea 

documentelor refăcute în mod corespunzător, după caz. 

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

 

11.1. În cazul în care, din culpa sa, furnizorul nu își îndeplinește obligaţiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicată la valoarea 

obligatiei neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu art. 3 alin (21) din 

Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare 

pentru obligațiile bănești precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale în 

domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012 cu modificările și completările ulterioare.  

11.2 – În cazul în care, din culpa sa, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, 

furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicată la valoarea plății 

neefectuate, pentru fiecarezi de întârziere, în conformitate cu art. 4 din Legea 72/2013 privind 

măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani 

rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. 

11.3. În cazul în care achizitorul nu onorează plata facturilor în termenele convenite la clauza 

10.3. prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează 

factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor. 

11.4Achizitorul îți rezervă dreptul de a rezilia contractul oricând pe perioada derulării acestuia 

în cazul în care furnizarea serviciilor de teleonie este întreruptă din cauza semnalului slab sau 

inexistent pentru o perioadă mai mare de 7 zile, precum și neplata facturii pentru luna 

respectivă. 

11.5. 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 şi de a pretinde plata 

de daune-interese. 

11.6. În cazul în care prestatorul nu va respecta termenul de maxim 3 zile lucrătoare de la 

solicitarea achizitorului, pentru instalarea, conectarea și portarea numerelor de telefon 

achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie si cu executarea garanţiei de bună execuţie a 

contractului. 

11.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral oricând contractul, printr-o 

notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă 

faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 



corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului : Nu se solicită garanție de bună execuție. 

 

13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

13.1. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, serviciile furnizate să întrunească 

parametrii  minimi stabiliți de ANCOM prin reglementările în vigoare. 

13.2. Minutele incluse neutilizate și SMS-urilor incluse în abonament se  reportează  automat, 

de la o lună la alta,  dar nu mai mult decât minutele și SMS-urile incluse în abonament. 

 

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

14.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului numerele de telefon existente 

pentru prestarea serviciilor. 

14.2 Să desemneze persoana de contact. Date reprezentant: ………………………., tel: 

……………………………… , email: …………………………………..    

 

15. Recepţie, inspecţii, teste şi verificări 

15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din solicitarea de ofertă. 

15.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

 

16. Ajustarea preţului contractului 

16.1. Tarifele unitare ale abonamentelor voce și internet precum și tarifele adiționale 

menționate în propunerea financiară a prestatorului sunt ferme şi nu pot fi modificate pe durata 

prezentului contract. 

 

17. Amendamente 

17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care 

nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului sau în orice alte situații în care părțile 

consideră necesară amendarea dispozițiilor contractuale, cu respectarea prevederilor legale. 

 

18. Cesiunea 

18.1. Cesiunea creanţelor născute din prezentul contract este permisă numai cu acordul 

prealabil al achizitorului. Obligaţiile născute din prezentul contract nu pot face obiectul 

niciunei cesiuni, acestea rămânând în sarcina părţilor, astfel cum au fost stipulate și asumate 

prin contract. 

 

19. Forţa majoră 

19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

19.3. 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. 

19.4. 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. 

mailto:tel:


19.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

19.6. Achizitorul îşi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, in cel mult 

30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aşa măsura încât 

îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 

 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea contractului. 

20.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să 

se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

22. Comunicări 

22.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

22.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ……………………., prezentul contract, în două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte. 

 

    Achizitor                                                                                                 Prestator  

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ                                 S.C.              

Manager,        Reprezentant comercial 
         

 

Director financiar Contabil 

 

Compartiment Achizitii Publice, Contractare 

 

Întocmit/Avizat 


