




                                                                                                                                    Formular nr. 1                                                     

       

  

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 furnizăm 

___________________________________ pentru suma de ___________________________________    

______________________________________ LEI          

             (suma in litere si in cifre) 

conform anexei, 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 furnizăm produsele 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 ______________________ 

 
 

 

 

 



 
                                                                                                                                              Formular nr. 2                                                     

 

 

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   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  
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CONTRACT  DE  FURNIZARE 

NR._____________din__________________ 

 

Preambul 

 În temeiul Legii 98 din 2016 privind achizitiile publice si al Hotararii nr. 395 din 2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica / acordului cadru din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind 

achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract, intre 

 

1. Părţile  contractante 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES, TULGHES,  Nr. 342 Jud. Harghita, cod unic de 

înregistrare 4367728, cont IBAN  RO26TREZ3545041XXX000724, deschis la Trezoreria 

Toplita, TELEFON 0266-338188;fax:0266-338033, reprezentat prin EC.CSIBI VERONICA în 

calitate de MANAGER, denumită în continuare ACHIZITOR, 

ŞI 

SC  ........................ S.R.L. adresă sediu social ............................. , str. ................... nr. .............., 

telefon .............................., email ............................ cod fiscal ................., nr. în registrul 

comerțului ........................, cont Trezorerie ............................... Trezoreria ................... 

reprezentată legal prin ....................., Administrator,  în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 

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 
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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 dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și pună în funcțiune un 

echipament server DELL PowerEdge Rack R540 sau echivalent, având caracteristicile de 

mai jos, iar achizitorul să cumpere şi să plătească preţul convenit prin contract.  

 

Caracteristicile tehnice ale echipamentului: 

- 1x Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo 

- 64 GB DDR4 RDIMM 3200MT/s  

- iDrac9 Enterprise 

- 2 x 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 

- 5 x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 

- PERC H730P RAID Controller Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 

- Sistem de operare Windows Server 2019 Standard 16 cores 

4.2. – Alte condiţii de livrare ale produselor (modalitati, categorii, operatiuni detaliate, etc) sunt  

prevăzute în solicitarea de ofertă anexa la contract. 

4.3  - Termenul de punere în funcțiune este 5 zile de la semnarea contractului. 

4.4  -  Preţul contractului, respectiv valoarea totala a produsului achizitionat, cu 

operatiunile tehnice conexe, este  ..................    lei fara TVA, respectiv  ...................    lei cu 

TVA. 

4.5. - Preţul produselor este ferm şi nerevizuibil urmând a fi menţinut ca atare pe toată perioada 

de valabilitate a contractului. Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. 

 

5. Durata contractului 

5.1. - Prezentul contract este valabil începând de la data înregistrării acestuia la Achizitor,  până 

la  livrare și plata produsului, (când încetează a mai produce efecte, cu exceptia obligatiilor 

legale de garantie) şi numai după semnarea acestuia de către ambele părţi.   

 5.2. - Contractul intră efectiv în vigoare la data înregistrării la achizitor.  

 

6. Documentele contractului 

6.1.– Documentele care fac parte integranta din contract sunt: 

a) solicitarea de oferte  

b) propunerea tehnică şi oferta financiară;      

c) alte documente declarate anexe la contract.      

   

7. Obligaţiile principale ale furnizorului 

7.1 – Furnizorul se obligă să livreze produsele ofertate  în locurile indicate de autoritatea 

contractantă.  
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7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate 

în propunerea tehnică și în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de livrare prezentat în 

propunerea tehnică, anexă la contract. 

7.3 - Furnizorul se obligă să asigure service-ul echipamentelor pe toata perioada de garanție, să 

suporte contravaloarea manoperei, a pieselor de schimb necesare pentru funcționarea în bune 

condiții a acestor echipamente, să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 24 ore și să  

remedieze defecțiunea constatată în maxim 48 de ore de la data sesizării, fără  costuri 

suplimentare din partea achizitorului. Remedierea defecțiunii se face la sediul achizitorului.  

7.4. –Furnizorul se obligă să asigure procurarea contra cost a pieselor de schimb pentru o 

perioada de 40 luni Next Business Day. 

7.5 – Furnizorul se obligă sa instruiască personalul ce va deservi acest echipament imediat dupa 

punerea în funcțiune  

7.6 - 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. 

 

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 prezența ambelor părți contractante, 

prin verificarea cantitativă, calitativă, testări funcționale. 

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în maxim 30 zile de la 

data punerii în funcțiune a produsului și primirii facturii. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

 9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca 

obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca 

penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala în cuantum, conform Legii nr.72/2013, din 

contravaloarea obligatiei scadente si neexecutate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, 

pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

9.2- - In cazul in care achizitorul un isi onoreaza obligatiile in termenul convenit la clauza 8.3  

atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 

procentuala în cuantum, conform Legii nr.72/2013 din plata neefectuata pentru fiecare zi 

calendaristica de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor . 

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. 
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Clauze specifice 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului, NU E CAZUL 

11. Recepţie, inspecţii şi teste 

11.1 - 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. 

11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care va fi supus, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei 

provizorii 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. 

11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor 

face la destinaţia finală, sediul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, nr. 342, loc. Tulgheș, Jud. 

Harghita.  

11.4 - Dacă produsele nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar 

furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui utilajul refuzat; sau 

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

11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 

limitat sau amânat datorită faptului că utilajul a fost fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau 

fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 

garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  

 

12. Ambalare şi marcare: 

12.1 - (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 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. 

12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta 

strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.  

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 

protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 

 

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele:  

13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra utilajul la destinaţia finală indicată de achizitor, 

respectând: 

a) factura  

b) grafic din termenul comercial stabilit.  

13.2 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 

prevederile clauzelor de recepţie produselor.  

 

14. Perioada de garanţie acordată produselor 

14.1 – Furnizorul are obligatia de a livra produsele în stare nefolosită, noi. 

14.2 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 

echipamentul trebuie să fie de ultimă generatie tehnologică. De asemenea, furnizorul are 
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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. 

14.3 - (1) Produsele vor fi insotite de certificate de garantie de minim 40 luni. 

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi 

instalarea acestora la destinaţia finală. 

14.4 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

14.5 - 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. 

Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o 

noua perioada de garantie care decurge de la data inlocuirii produsului, dar nu mai mult decat 

perioada totala de garantie a echipamentului.  

14.6 - Pentru perioada de garantie toata responsabilitatea asupra produsului respectiv este a 

furnizorului. Daca reparatia este imposibila sau daca durata acesteia depaseste timpul stabilit 

prin contract, furnizorul este obligat sa inlocuiasca produsul garantat.  

 

15. Ajustarea preţului contractului1 

15.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor 

furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

15.2 - Preţul contractului este ferm si nu se actualizeaza. 

 

16. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

16.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele 

înscrise în graficul de livrare. 

16.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare 

atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de 

furnizare asumate în graficul de livrare nu va fi permisă. 

 

17. Forţa majoră 

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

17.3 - 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. 

17.4 - 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. 

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

17.6 - 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. 
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18. Soluţionarea litigiilor 

18.1 - 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. 

18.2 – Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si 

executantul  nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 

solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre instantele judecatoresti din raza de domiciliu al 

achizitorului. 

 

19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

20. Comunicări 

20.1 - (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. 

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

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 

21.1 - 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,                                                                    FURNIZOR              

Spitalul de Psihiatrie Tulgheș                                               S.C. ....................................... SRL 

Manager, ................................ 

          Nume şi prenume                     

                      Semnătura______________ 

                  

      Director Financiar-contabil,                                          

                                 

                                                                                                                  

      Comp. Achizitii Publice     

    

     

         Intocmit/vizat 

       Consilier juridic                                                


