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SECłIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIłIEI
I. 1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: S.C. Elettra Communications S.A.
Cod fiscal: RO 16395551
Adresa : Şoseaua Ploieşti-Târgovişte, Km.8, Ploieşti, JudeŃul Prahova, România
Localitate: Ploieşti
łara: România
Persoană de contact:
Telefon: +4 0244 434022
+4 0244 434022
1. Pentru informaŃii şi clarificări privind Fax:
documentaŃia de atribuire :
Sandor LOVASZ
E-mail: sandor.lovasz@selex-comms.com
Adresa de internet: www.elettra.ro

I.2 Principala activitate sau activităŃi ale AutorităŃii contractante
□ ministere ori alte autorităŃi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
local
□ agenŃii naŃionale
□ autorităŃi locale
□ alte instituŃii guvernate de legea publică
□ instituŃie europeană/organizaŃie internaŃională
 altele: Societate Comercială

□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranŃa naŃională
□ mediu
□ economico-financiare
□ sănătate
□ construcŃii şi amenajarea teritoriului
□ protecŃie socială
□ cultura, religie şi activităŃi recreative
□ educaŃie
 altele: Industria prelucrătoare

Autoritatea contractantă achiziŃionează în numele altei autorităŃi contractante
DA □
NU 

I.3Alte informaŃii şi/sau clarificări pot fi obŃinute la adresa:
SC Elettra Communications SA,
Şoseaua Ploieşti-Târgovişte, Km.8, Ploieşti, JudeŃul Prahova, România

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 14.09.2012, 10.00
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 17.09.2012ora 16.00
Solicitările de clarificări pot fi transmise prin e-mail la adresa: sandor.lovasz@selex-comms.com
DocumentaŃia de atribuire se poate descărca de pe adresa de internet: www.elettra.ro
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I.4 Sursa de finanŃare:
Proiect cofinanŃat in proporŃie de 50% din fonduri europene nerambursabile prin Fondul
European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului OperaŃional Sectorial Creşterea
CompetitivităŃii Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa prioritară 1“Un sistem de producŃie
inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenŃieD1.1 “InvestiŃii productive şi pregătirea
pentru competiŃia de piaŃă a întreprinderilor, în special a IMM”, OperaŃiunea “Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiŃii tangibile şi intangibile” pentru
întreprinderile mari şi surse proprii ale SC Elettra Communications SA.
NOTA:
Ofertantul/ofertanŃii vor suporta din surse proprii toate cheltuielile asociate elaborării si
prezentării ofertei precum şi a documentelor care o însoŃesc.
I.5.1 ContestaŃii
Eventulalele contestatii se pot depune la sediul Autoritatii Contractante în termen de cel mult 5
zile lucrătoare de la luarea la cunoştinŃă a procesului-verbal de evaluare a ofertelor şi de adjudecare
a ofertei castigatoare. ContestaŃia se formulează în scris de către ofertant. Modelul recomandat
pentru redactarea contestaŃiei se regăseşte în cadrul SecŃiunii III, Formularul nr. 10 - ContestaŃie.
În cazul respingerii eventualei contestaŃii, ofertantul se poate adresa Judecătoriei pe raza căreia se
află Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea respingerii
contestaŃiei, fără ca aceasta acŃiune să limiteze în vreun fel dreptul AutorităŃii Contractate de a
încheia contractul de atribuire cu ofertantul declarant câştigător. ContestaŃia poate fi respinsă ca
tardivă sau invalidă dacă aceasta nu se înaintează AutorităŃii Contractante în termenul sau
locaŃiile menŃionate mai sus.
I.5.2 InstituŃii responsabile pentru soluŃionarea eventualelor contestaŃii:
Denumirea instanŃei competente: Curtea de apel Ploieşti - SecŃia contencios-administrativ şi
fiscal
Adresa: Str. Emil Zola, nr.4, judeŃul Prahova
Localitatea: Ploieşti
Cod poştal: 100043
łara: România
E-mail: ca-ploiesti-info@just.ro Telefon: +40 244522445
Fax: +40 244522452
Adresa internet:
I.6. Solutionarea problemelor
SC Elettra Communications SA va clarifica în scris/fax/e-mail orice neinŃelegere, formulată de
ofertanŃi în legatură cu procedura de atribuire.
NOTĂ
Aceasta este o achizitie publică dupa norme interne de achizitii.
Operatorul economic va examina cu atenŃie şi va respecta toate instrucŃiunile, formularele,
condiŃiile, precum şi specificaŃiile DocumentaŃiei de Atribuire. Imposibilitatea de a furniza
toate informaŃiile sau documentele prevăzute de DocumentaŃia de Atribuire are ca efect
respingerea ofertei.
Prin depunerea unei oferte, Ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricŃii condiŃiile prezentei
documentatii de atribuire ca bază unică de desfăşurare a acestei proceduri, indiferent de
propriile sale condiŃii de vânzare, la care renunŃă prin depunerea ofertei. Orice rezerve incluse
în ofertă duc la respingerea ofertei
OfertanŃii poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenŃia corespunzătoare a
DocumentaŃiei de Atribuire, precum şi pentru obŃinerea tuturor informaŃiilor necesare cu
privire la orice fel de condiŃii şi obligaŃii care pot afecta în vreun fel suma sau natura ofertei
sau execuŃia contractului.
În plus, prin trimiterea ofertelor, se consideră că ofertanŃii au luat la cunoştinŃă de toate
operaŃiunile sau activităŃile ce sunt subiect al acestei proceduri de atribuire şi a contractului ce
rezulta din aceasta.
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II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
Denumire contract:
„AchiziŃii Cuptor de refuziune”
II. 1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
□ (b) Produse

(c) Servicii
□
ExecuŃie
□ Cumpărare

Categoria serviciului 2A □
Proiectare şi execuŃie
□ Leasing
□
2B □
Realizare prin orice mijloace Închiriere
□
corespunzătoare cerinŃelor
Cumpărare in rate □
specificate de autoritate
contractantă
□
Principala locaŃie a lucrării:
Locul livrării produselor:
Principalul loc de prestare:
_____________________
Adresa AutorităŃii
_____________________
Contractante:
_____________________
_____________________
SC Elettra Communications
SA,
Şoseaua Ploieşti-Târgovişte,
Km.8, Ploieşti, JudeŃul
Prahova, România
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziŃie publică:

Încheierea unui acord cadru:
□
II. 1.4) Durata contractului de achiziŃie publică:
Maximum 4 luni dar nu mai târziu de 10.01.2013
II.1.5)InformaŃii privind acordul cadru:
Acordul cadru cu mai mulŃi operatori □ Fără acord cadru
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□
maxim al participanŃilor al acordului
cadru vizat
Durata acordului cadru: Nu este cazul
Posibilitatea de a relua competiŃia cu semnatarii acordului cadru DA □
II.1.6) Divizare pe loturi: DA 
NU □
Ofertantul depune ofertă pentru:
Un singur lot: DA  NU □
Unul sau mai multe: DA 
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate

NU 

NU □

DA □

NU 

II.2) Cantitatea, scopul şi valoarea estimativă a contractului
II.2.1) Cantitatea contractului:
Lotul 1 - valoare estimată 759,000.00 lei ( 165,000.00 EURO) fără TVA
- Cuptor de refuziune, conform pct. 2.9 din Anexa XIV la contractul de finanŃare
152904/23.03.2011 – 1 bucată
OpŃiuni
Dacă există, descrierea acestor opŃiuni:

DA □

NU 
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III. CONDIłII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1) GaranŃia de participare :
III.2) Alte condiŃii particulare referitoare la contract (după caz)
III.2.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere )
III.2.2. Altele (daca DA, descrieŃi)

DA □

NU 

DA □
DA 

NU 
NU □

III.3) GaranŃie de bună execuŃie

DA □

NU 
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IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
LicitaŃie deschisă
LicitaŃie restrânsă
LicitaŃie restrânsă accelerata
Dialog competitiv

□
□
□
□

IV.2) Etapa finala de licitaŃie electronică

Negociere cu anunŃ de participare accelerata
Negociere fără anunŃ de participare
Cerere de oferta
DA □

□
□


NU 

Dacă da, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică
___________________________________________________________________
IV.3.) LegislaŃia aplicată
1. OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de
urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. OrdonanŃă de urgenŃă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcŃia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcŃia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcŃionare al Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
7. Ordinul ministerului finanŃelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanŃarea şi plata cheltuielilor instituŃiilor
publice, precum şi organizarea, evidenŃa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu
modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acŃiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăŃi în avans din fonduri
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Anexa VII, Norme interne de achiziŃii – InstrucŃiuni de achiziŃii pentru beneficiarii
operatori economici privaŃi ai POS CCE publicat în Ghidul solicitantului, Sprijin financiar acordat pentru
investiŃii în întreprinderi mari, martie 2010.

10. Celelalte reglementări, instrucŃiuni, şi acte normative comunitare şi naŃionale
aplicabile.
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V. CRITERII DE CALIFICARE
V.1. SituaŃia personală a ofertantului:
V.1.1. DeclaraŃie privind eligibilitatea
Persoane juridice/ fizice
române
Persoane juridice/ fizice străine

AsociaŃi

Solicitat 

Nesolicitat □

CerinŃă minimă obligatorie:
Se va completa Formular nr.1 - ,,DeclaraŃie privind
eligibilitatea’’
CerinŃă minimă obligatorie:
Prezentarea oricărui document considerat edificator, din acest
punct de vedere, în Ńara de origine a ofertantului sau în Ńara în
care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare
sau alte documente echivalente emise de autorităŃile
competente din Ńara respectivă.
În cazul în care în Ńara de origine sau în Ńara în care este
stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor
prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează
toate situaŃiile prevăzute la art. 180, autoritatea contractantă
va accepta o declaraŃie pe proprie răspundere sau o
declaraŃie autentică dată în faŃa unui notar, a unei
autorităŃi administrative sau judiciare ori a unei asociaŃii
profesionale cu competenŃe în acest sens.
(În cazul ofertanŃilor de altă naŃionalitate decât cea română,
documentele menŃionate vor fi transmise în limba de origine,
însoŃite de o traducere autorizată a acestora în limba română
sau engleză)
CerinŃă minimă obligatorie:
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori
economici, fiecare asociat va prezenta documentele
menŃionate mai sus.

V.1.2. DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare

Persoane juridice/ fizice

AsociaŃi

Solicitat 
Nesolicitat □
CerinŃă minimă obligatorie:
Se va completa Formularul nr.2 - ,DeclaraŃie privind
neîncadrarea în prevederile art. 181’’
(În cazul ofertanŃilor de altă naŃionalitate decât cea română,
documentele menŃionate vor fi transmise în limba de origine,
însoŃite de o traducere autorizată a acestora în limba română
sau engleză)
CerinŃă minimă obligatorie:
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori
economici, fiecare asociat va prezenta documentele
menŃionate mai sus.
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V.1.3. DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare
Solicitat 
Nesolicitat □
Persoane juridice/fizice

AsociaŃi

CerinŃă minimă obligatorie
Ofertantul trebuie să completeze Formularul nr.3.
(În cazul ofertanŃilor de altă naŃionalitate decât cea română,
documentele menŃionate vor fi transmise în limba de origine,
însoŃite de o traducere autorizată a acestora în limba
română sau engleză)
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de
operatori economici, fiecare asociat va prezenta
documentul menŃionat mai sus.

V.1.4. DeclaraŃia „Certificat de participare la licitaŃie cu ofertă independentă”
Solicitat 
Nesolicitat □
Persoane juridice/fizice

CerinŃa minimă obligatorie de calificare constă în
prezentarea de către operatorul economic (lider, asociat) a
documentelor de mai jos:
Ofertantul trebuie să completeze Formularul nr.4.
(În cazul ofertanŃilor de altă naŃionalitate decât cea română,
documentele menŃionate vor fi transmise în limba de origine,
însoŃite de o traducere autorizată a acestora în limba
română sau engleză)

V.1.5. DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură
Solicitat 
Persoane juridice/ fizice

Nesolicitat □

CerinŃă minimă obligatorie:
Ofertantul trebuie să completeze Formularul nr. 5.
(În cazul ofertanŃilor de altă naŃionalitate decât cea română,
documentele menŃionate vor fi transmise în limba de origine,
însoŃite de o traducere autorizată a acestora în limba română
sau engleză)
Ofertantul nu are dreptul, în cadrul acestei proceduri, sub
sancŃiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă:
a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte
individuale şi/sau comune;
b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat
ca sub-contractant în cadrul unei alte oferte;
c) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat
ca asociat în cadrul unei alte oferte;
d) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul
aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care
participarea acestora nu este de natură să distorsioneze
concurenŃa.
Prin întreprindere afiliată se înŃelege orice subiect de drept:
9

AsociaŃi

1. asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita,
direct sau indirect, o influenŃă dominantă; sau
2. care poate exercita o influenŃă dominantă asupra altui
subiect de drept; sau
3. care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se
află sub influenŃa dominantă a unui alt subiect de drept.
CerinŃă minimă obligatorie:
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori
economici, fiecare asociat va prezenta documentul menŃionat
mai sus.

V.2. Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare)
Solicitat 
Nesolicitat □
Persoane juridice/fizice române

CerinŃe minime obligatorii (vezi pct 1 şi pct.2):
1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului
ComerŃului, original, copie legalizată valabil la data
deschiderii ofertelor sau fotocopie certificată cu
menŃiunea ”Conform cu originalul”, din care să rezulte :
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activităŃi ce
fac obiectul achiziŃiei publice;
b) că nu sunt înscrise menŃiuni cu privire la faliment ori
lichidare, administrarea afacerilor de către un judecător sindic
sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru
declararea sa în una din aceste situaŃii,
şi
2. Certificat de înregistrare emis de către Oficiul NaŃional al
Registrului ComerŃului, copie legalizată sau fotocopie
certificată cu menŃiunea ”Conform cu originalul”

Persoane juridice/fizice străine

CerinŃă minimă obligatorie:
Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare
ori apartenenŃa din punct de vedere profesional. Documentele
vor fi prezentate în fotocopie şi traducere autorizată în limba
română, engleză sau italiană.

AsociaŃi

CerinŃă minimă obligatorie:
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori
economici, fiecare asociat va prezenta documentele
menŃionate mai sus.
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V.3. SITUAłIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
V.3.1. InformaŃii generale
Persoane juridice/ fizice

AsociaŃi

V.3.2. BilanŃ contabil

Solicitat 

Nesolicitat □

Ofertantul trebuie să completeze Formularul nr.6,,InformaŃii generale’’ din care sa rezulte îndeplinirea
următoarelor cerinŃe minime de calificare referitoare la
situaŃia economica si financiara:
1. Se solicită ca cifra de afaceri a ultimilor trei ani
(respectiv 2009, 2010 si 2011), conform bilanŃului depus,
trebuie să fie de minim de doua ori valoarea in EURO/an
a lotului ofertat dar nu mai putin de 50.000 EURO/an
Convertirea în lei/euro se va realiza la cursul mediu stabilit
de B.N.R. pentru anul respectiv
(În cazul ofertanŃilor de altă naŃionalitate decât cea română,
documentul menŃionat va fi transmis în limba de origine,
însoŃit de o traducere legalizată a acestuia în limba română
sau engleză)
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori
economici, calculul asupra rezultatului net al exerciŃiului se
va realiza in mod cumulativ. De asemenea, asocierea de
operatori economici va prezenta o fişă centralizatoare
pentru asociere în ansamblu, semnată de către
reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum
şi fişe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în
parte, semnate de reprezentanŃii legali ai fiecărui asociat.
Solicitat  Nesolicitat □

Persoane juridice/ fizice
române

CerinŃă minimă obligatorie:
BilanŃul contabil la 31.12.2011, vizat şi înregistrat la A.F.P.,
copii bilanŃ semnate şi ştampilate conform cu originalul.

Pentru persoane juridice
străine:

Se solicită:
Prezentarea bilanŃului contabil pentru anul 2011, în cazul în
care publicarea acestui bilanŃ este prevăzută de legislaŃia Ńării
în care este stabilit ofertantul (individual sau asociere, caz în
care fiecare asociat va prezenta aceste documente), vizat şi
înregistrat de organele competente
Documentul respectiv trebuie să fie prezentat în copie
certificată pentru conformitate cu originalul.
Documentul menŃionat va fi transmis în limba de origine,
însoŃit de o traducere legalizată a acestuia în limba
română, engleză sau italiană.

AsociaŃi

Se solicită
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori
economici, fiecare asociat va prezenta documentul menŃionat
mai sus.

V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
V.4.1. Lista principalelor prestări în ultimii 3 ani pentru a se verifica experienŃa similară în
domeniu:
Solicitat □
Nesolicitat 
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Persoane juridice/fizice

Se va completa DeclaraŃia privind lista principalelor prestări
de servicii în ultimii 3 ani (Formularul nr. 7).
(În cazul ofertanŃilor de altă naŃionalitate decât cea română,
documentul menŃionat va fi transmis în limba de origine, însoŃit de
o traducere autorizată a acestuia în limba română sau engleză)

V.4.2. Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea Sistemului
Solicitat □
Nesolicitat 
CalităŃii
Se vor prezenta copii ale documentelor emise de organisme
Persoane juridice/fizice
acreditate care confirma certificarea şi atestă că este
implementat sistemul de management al calităŃii conform cu
cerinŃele standardului seria SR-EN-ISO 9001:2008 sau
echivalent pentru produsele ofertate.
(În cazul ofertanŃilor de altă naŃionalitate decât cea română,
documentul menŃionat va fi transmis în fotocopie, însoŃit de o
traducere autorizată a acestuia în limba română sau engleză)
Neprezentarea documentelor solicitate la capitolul V poate avea ca efect descalificarea
ofertanŃilor.

VI. ELABORAREA OFERTEI
VI.1. Limba de redactare a ofertei

limba română sau engleză

VI.2. Perioada de valabilitate a
ofertei

60 de zile

VII) PREZENTAREA OFERTEI
VII.1 Limba de redactare a ofertei
VII.2 Perioada de valabilitate a
ofertei
VII.3 Modul de prezentare a
propunerii tehnice

VII.4 Modul de prezentare a
propunerii financiare

VII.5 Prezentarea ofertei

Limba română sau engleză
60 zile începând cu data deschiderii ofertelor
CerinŃă minimă obligatorie:
Propunerea tehnică va fi elaborată în conformitate cu
toate cerinŃele documentaŃiei de atribuire şi va fi
introdusă într-un plic cu mentiunea
“Propunerea tehnică”.
Ofertantul va prezenta propunerea tehnică, în corelaŃie cu
documentaŃia de atribuire.
Lipsa propunerii tehnice din oferta conduce la
descalificarea acesteia ca fiind neconformă.
Propunerea
financiară
se
elaborează
conform
Formularului 8 - Formular de Ofertă în condiŃii de
livrare DDP conform Incoterms 2011.
PreŃul contractului este în Lei sau Euro şi rămâne
ferm şi nemodificabil pe toată durata de desfăşurare a
contractului.
a) Adresa la care se depune oferta:
S.C. Elettra Communications S.A., Şoseaua Ploieşti12

Târgovişte, Km.8, Ploieşti, JudeŃul Prahova, România
Oferta se transmite împreună cu o scrisoare de înaintare,
în formatul prevăzut în Formular nr. 9 din SecŃiunea III
- FORMULARE), transmis în original.
In cazul participării unor asociaŃi, la scrisoarea de
înaintare se va ataşa o copie legalizată a acordului de
asociere.
Scrisoarea de înaintare, precum şi orice împuternicire a
unui reprezentant al ofertantului de a participa la şedinŃa
de deschidere nu vor fi incluse în plicul ce conŃine
oferta, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta.
Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în
considerare. Ofertele depuse la altă adresă decât cea
indicată vor fi respinse ca inacceptabile şi returnate
nedeschise.
b) Data limită pentru depunerea ofertei:
Data: 19.09.2012 ora 12.00
c) Numărul de exemplare:
Oferta se depune într-un exemplar original.
d) Mod de prezentare:
Plicul va conŃine în interior 3 plicuri sigilate şi
ştampilate cu :
Plicul nr. 1: Documente de calificare;
Plicul nr. 2: Propunere tehnică;
Plicul nr. 3: Propunere financiară.
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea,
adresa ofertantului precum şi număr de telefon/fax,
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în
cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.
Plicul/coletul exterior, în care sunt incluse cele 3 plicuri
conform cerinŃelor de mai sus, va purta următoarele
informaŃii obligatorii:
Numele/denumirea,
adresa
completă
a
ofertantului şi număr de telefon/fax;
Titlul contractului pentru care se depune oferta:
SelecŃie de oferte achiziŃii - Cuptor de refuziune –
Lotul/loturile (se va specifica numarul lotului), pentru
proiectul “Modernizare şi creştere a capacităŃii S.C.
Elettra Communications S.A.” (contract AM POS CCE
nr. 152904-23.03.2011).
Se va menŃiona:
„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA
19.09.2012 ora 14.00.
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Adresa autorităŃii contractante şi la care este depusă
oferta.: S.C. Elettra Communications S.A., Şoseaua
Ploieşti-Târgovişte, Km.8, Ploieşti, JudeŃul Prahova,
România
Dacă plicul exterior nu este marcat conform celor de mai
sus autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
NEPREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI /
SAU
FINANCIARE
ARE
CA
EFECT
DESCALIFICAREA OFERTANTULUI.– oferta
fiind considerată inacceptabilă
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel
dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze
oferta şi/sau, după caz, de către emitentul documentului
respectiv.
Documentele vor fi numerotate şi semnate pe fiecare
pagină
de
reprezentantul/
reprezentanŃii
autorizat/autorizaŃi să angajeze ofertantul prin
contract. În cazul documentelor emise de
instituŃii/organisme oficiale abilitate în acest sens
documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate
conform prevederilor legale.
OfertanŃii au obligaŃia de a numerota şi de a semna
fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al
documentelor prezentate
e) Oferte alternative
NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE.
OFERTANłII NU AU OPłIUNEA DE
PREZENTA OFERTELE ELECTRONIC.

A-ŞI

f) Riscuri
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră, cad
în sarcina ofertantului.

VII. 6. Data limită de depunere a
ofertelor
VII.7 Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

g) Respingerea ofertei:
Oferta depusă va fi respinsă în cadrul şedinŃei de
deschidere în conformitate cu prevederile art. 33, alin.3,
lit. a) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi
completările ulterioare
19.09.2012 ora 12.00
Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin
solicitare scrisă adresată autorităŃii contractante până la
data şi ora deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica conŃinutul ofertei, până la data
şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând
14

VII.8 Respingerea ofertelor

VII. 9 Deschiderea ofertelor

pentru aceasta autorităŃii contractante o cerere de
înapoiere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea
contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu
posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă,
modificată, până la data şi ora limită, stabilită în
documentaŃia de atribuire
Ofertele vor fi respinse daca se încadrează în situaŃia în
care oferta a fost depusă după data si ora limită de
depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite in
anunŃul de participare;
1. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:
Locul
deschiderii
ofertelor:
S.C.
Elettra
Communications S.A., Şoseaua Ploieşti-Târgovişte,
Km.8, Ploieşti, JudeŃul Prahova, România
Data 19.09.2012 ora 14.00
2. CondiŃii pentru participanŃii la şedinŃa de
deschidere:
ReprezentanŃi împuterniciŃi ai ofertanŃilor.
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VIII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VIII .1. PreŃul cel mai scăzut

□

VIII.2. CEA MAI AVANTAJOASĂ OFERTĂ ECONOMICĂ



EVALUAREA OFERTELOR
Fiecare factor de evaluare al ofertei este de maxim 100 PUNCTE la care se aplică următoarea
pondere(%):
A. Ponderea Factorului de evaluare Oferta Financiară = 30% ,
B. Ponderea Factorului de evaluare Oferta Tehnică
= 70% ,
conform tabelului următor:

a) GRILA DE EVALUARE A OFERTELOR
Nr.
Crt.

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ MAXIM ACORDAT

P.

OFERTA FINANCIARĂ - PreŃul final (PreŃul care
se compară în vederea acordării punctajului este
preŃul total, din propunerea financiară conform
Formularului nr. 8, exclusiv TVA)

100 Puncte

T.

OFERTA TEHNICĂ (punctaj acordat conform tabelului
de la capitolul specificaŃii tehnice pentru fiecare
echipament în parte şi in funcŃie de perioada de garantie
acordata si termenul de livrare)

100 Puncte

b) ALGORITMUL DE CALCUL
b.1. Punctajul pentru factorul de evaluare “OFERTA FINANCIARĂ” se acordă astfel:
a) pentru cel mai scăzut dintre preŃurile ofertelor (notat cu preŃ min) se acordă punctajul
maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 100 puncte;
b) pentru alt preŃ (notat cu Pn) decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se calculează după
formula:
P = (preŃ minim / Pn) x 100, unde Pn = preŃul ofertei curente
PreŃurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preŃurile ofertate conform
Formularului nr. 13 pentru produsele / prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv
TVA.
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b.2. Punctajul pentru factorul de evaluare “OFERTA TEHNICĂ” se acordă astfel:
- În functie de SpecificaŃia tehnică:
Punctajul pentru îndeplinirea cerinŃelor din tabelul cu specificaŃii tehnice notat cu T1 – maxim 70
puncte, este realizat din suma punctelor obŃinute ca urmare a îndeplinirii cerinŃelor din tabelul cu
specificaŃii tehnice din caietul de sarcini aferent produsului ofertat.
Nota: Pentru neîndeplinirea unei cerinŃe sau îndeplinirea parŃială se acordă 0 (zero) puncte iar
pentru îndeplinirea cerinŃei se acordă punctajul din tabelul cu specificaŃii tehnice din caietul de
sarcini.
- În funcŃie de Perioada de garanŃie acordată (în luni):
Punctajul obŃinut în funcŃie de perioada de garanŃie acordată fiecărui produs în parte notat cu T2 –
maxim 20 puncte se acordă astfel:
a) pentru cea mai mare perioadă de garanŃie (notată cu perioadă garanŃie maximă) se
acordă:
T2=20 de puncte,
b) pentru altă perioadă ofertată (notată cu perioada garantie (n)), decât cea prevăzută la
punctul a), se acordă punctajul după formula:
T2(n)= (perioadă garanŃie (n) / perioadă garanŃie maximă) x20 puncte
unde perioadă garanŃie (n) reprezintă perioada propusă în oferta (n) care se evaluează.
- În funcŃie de Termenul de livrare (în luni):
Punctajul obŃinut în funcŃie de termenul de livrare oferit fiecărui produs în parte notat cu T3 –
maxim 10 puncte, se acordă astfel:
a) pentru cel mai mic termen de livrare (notat cu termen livrare minim) se acordă:
T3=10 de puncte,
b) pentru alt termen de livrare (notat cu termen livrare (n)), decât cel prevăzut la punctul
a), se acordă punctajul după formula:
T3(n)= (termen livrare minim / termen livrare (n)) x10 puncte
unde termen livrare (n) reprezintă termenul de livrare propus în oferta (n) care se
evaluează.
Punctajul total (notat cu T) pentru factorul de evaluare “OFERTA TEHNICĂ” se calculează
astfel:
T=T1+T2+T3 (maxim 70+20+10=100 puncte)
Note: - Toate punctajele se calculează cu doua zecimale;
- În cazul în care un ofertant nu îndeplineşte cerinŃele minim obligatorii precizate în
Documentatia de atribuire corespunzătoare unui factor de evaluare (ofertă financiară şi/sau ofertă
tehnică), atunci pentru factorul respectiv va primi 0 puncte.
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b.3. Punctajul final al ofertei (notat cu PCT):
Se va declara câştigătoare oferta cu cel mai mare punctaj, rezultat prin însumarea
punctajelor obŃinute la punctul b.1 (oferta financiară) şi punctul b.2 (oferta tehnică)
ponderate în mod corespunzător cu 30% şi respectiv 70%.
PCT=(P*30%) + (T*70%) puncte, unde:
PCT = punctaj final al ofertei,

IX. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIłIE PUBLICĂ
IX.1. Ajustarea preŃului contractului
IX.2. GaranŃia de bună execuŃie a
contractului
IX.3. Contract de achiziŃie

DA □ NU 
PreŃul este ferm şi nemodificabil pe toată durata
contractului
DA □ NU 
DA 
NU □
Modelul anexat “Contract de furnizare” va fi semnat
spre acceptare de reprezentantii legali ai ofertantului
şi va fi ataşat ofertei financiare.
Nota:
1). Dacă ofertantul câstigător nu semnează
contractul în termenii stabiliŃi, Autoritatea
contractantă poate să încheie contractul cu ofertantul
cu punctajul imediat următor, dacă oferta corespunde,
sau poate relua procedura de achiziŃie în aceleaşi
condiŃii. În funcŃie de nevoile AutorităŃii contractante
şi în legătură cu conŃinutul propunerilor tehnice şi
financiare prezentate de către ofertantul câştigător,
Autoritatea contractantă şi ofertantul câştigător pot
decide cu privire la adăugarea şi/sau îmbunătăŃirea
clauzelor contractului, cu scopul de a reflecta situaŃia
reală a condiŃiilor de execuŃie a contractului.
2). PrezumŃia de legalitate şi autenticitate a
documentelor prezentate: Ofertantul îşi asumă
răspunderea exclusivă pentru legaliatea şi
autenticitatea tuturor documentelor prezentate în
original şi/sau copie în vederea participarii la
procedură. Analizarea documentelor prezentate de
ofertanŃi de către comisia de evaluare nu angajează
din partea acesteia nici o răspundere sau obligaŃie
faŃă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau
legale şi nu înlatură răspunderea exclusivă a
ofertantului sub acest aspect.
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SECłIUNEA II:

CAIETE DE SARCINI
I. InformaŃii generale:
a) Autoritate contractantă (beneficiar): S.C. Elettra Communications SA., Cod fiscal: RO
16395551, Ploieşti, Şos. Ploieşti-Târgovişte, Km 8, JudeŃul Prahova, Tel./fax : +4 0244
434022, Web: www.elettra.ro,
Proiect: “Modernizare şi creştere a capacităŃii S.C. Elettra Communications S.A.”
(contract AM POS CCE nr. 152904-23.03.2011).
Proiectul este cofinanŃat in proporŃie de 50% din fonduri europene nerambursabile prin
Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului OperaŃional Sectorial Creşterea
CompetitivităŃii Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa prioritară 1“Un sistem de producŃie
inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenŃieD1.1 “InvestiŃii productive şi pregătirea
pentru competiŃia de piaŃă a întreprinderilor, în special a IMM”, OperaŃiunea “Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiŃii tangibile şi intangibile” pentru
întreprinderile mari.
SC ELETTRA COMUNICATIONS S.A. finanŃează din surse proprii 50% din cheltuielile
eligibile precum si cheltuielile neeligibile.
b) Caietele de sarcini fac parte integrantă din documentaŃia de atribuire a contractului de
achiziŃie.
c) Evaluarea ofertelor se va face pe baza condiŃiilor impuse prin caietul de sarcini cu
respectarea criteriilor prevăzute în Fişa de date a achiziŃiei.
d) Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care
nu satisfac cerinŃele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

II. CerinŃe minime obligatorii solicitate prin Caietul de Sarcini:
1. Obiectul contractului de furnizare.
Contractul de furnizare are ca obiect furnizarea, montarea şi punerea în funcŃiune, la sediul
Autoritatii contactante, a următoarelor:
Nr.Crt.

Lot

1

Lot 1

Denumirea produsului (obiectul procedurii de
achiziŃie)
Cuptor de refuziune, conform pct. 2.9 din Anexa
XIV la contractul de finanŃare 152904/23.03.2011

U/M

Cantitate

buc

1

Lotul 1 - valoare estimată 759,000.00 lei (165,000.00 EURO) fără TVA
- Cuptor de refuziune, conform pct. 2.9 din Anexa XIV la contractul de finanŃare
152904/23.03.2011 – 1 bucată
CerinŃă minimă obligatorie: ofertantul va specifica în oferta tehnică că este de acord cu cerinŃa
privind furnizarea, montarea şi punerea în funcŃiune a bunurilor/produselor pe care le ofertează la
sediul Autoritatii contractante, pe baza unui contract de furnizare.
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2. CondiŃii tehnice
2.1 CondiŃii tehnice generale:
CondiŃiile tehnice ale produselor sunt stipulate în mod corespunzător pentru fiecare produs la
punctul 13 SpecificaŃii tehnice din SecŃiunea II, cap. II.
CerinŃă minimă obligatorie: Specificatiile tehnice sunt minimale. Ofertantul va completa
”Fisa de prezentare a îndeplinirii cerinŃelor specificaŃiei tehnice” (conform model) sau
Formularul nr. 11.1 de la SecŃiunea III corespunzătoare produsului ofertat şi va anexa
catalogul/foaia de catalog, prospect sau alte documente care confirmă caracteristicile tehnice
specificate.
2.2 CondiŃii tehnice specifice:
- Produsul trebuie să fie capabil să lucreze trei schimburi zilnic, cinci zile pe
saptamână (dacă este cazul),
- Produsul trebuie să fie capabil să lucreze la temperaturi ambientale cuprinse intre
+15° ÷ +30°C, fără alterarea performanŃelor,
- Alimentarea produsului (dacă este cazul) trebuie să se realizeze din reŃeaua
naŃională de distribuŃie: 230VAC, sau 3x400 VAC, la frecvenŃa de 50 HZ.
CerinŃă minimă obligatorie: CondiŃiile tehnice specifice sunt minimale.
2.3 SpecificaŃii cu privire la sănătatea şi securitatea muncii şi protejarea mediului
înconjurator
În exploatare produsul trebuie să respecte normele naŃionale sau europene de sănătate şi
securitate în muncă precum şi normele nationale / europene de protejare a mediului înconjurator.
CerinŃă minimă obligatorie: ofertantul va specifica în oferta tehnică că produsul ofertat este în
conformitate cu cerinŃele esenŃiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile in Comunitatea
Europeană cu privire la sănătate şi securitate în muncă precum şi cu normele europene de protejare
a mediului înconjurător (inclusiv norme de siguranŃă LASER – dacă este cazul) şi că la momentul
livrării va ataşa şi acest Certificat de Conformitate sau DeclaraŃie de Conformitate pe lângă celelalte
documente de livrare.
Deasemenea va specifica faptul că produsul ofertat are marcaj de conformitate CE aplicat pe
o placuŃă ataşată.

3. Termen de livrare:
Livrarea produsului se va face la sediul AutorităŃii contactante conform contractului de
achiziŃie.
Livrarea este considerată încheiată la data semnării documentelor de recepŃie.
CerinŃă minimă obligatorie: ofertantul va specifica în oferta tehnică termenul (graficul) de
livrare/condiŃiile de livrare ale produsului la sediul AutorităŃii contactante.
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4. RecepŃia produselor:
RecepŃia cantitativă şi calitativă a produsului se va efectua, la sediul AutorităŃii contractante,
în prezenŃa delegaŃilor ofertantului/producătorului.
Furnizarea produsului, montarea, punerea în funcŃiune şi demonstrarea parametrilor de
funcŃionare în conformitate cu specificaŃiile tehnice cad în sarcina ofertantului.
La recepŃie se vor efectua minim următoarele teste:
- Teste de bună funcŃionare.
La activitatea de recepŃie finală se va proceda la întocmirea documentelor de recepŃie pentru
produs, semnate de părŃile contractante. Deasemenea va fi semnat și raportul de instalare al
furnizorului.
La data receptiei, ofertantul va preda Autoritatii contractante echipamentul însotit de:
1. Declaratie de conformitate/Certificat de conformitate cu cerinŃele esenŃiale prevăzute în
reglementările tehnice aplicabile în Comunitatea Europeană cu privire la sănătate şi
securitate în muncă precum şi cu normele europene de protejare a mediului înconjurător
(inclusiv norme de siguranŃă LASER – dacă este cazul),
2. PlacuŃă ataşată produsului cu Marcaj de Conformitate CE,
3. Certificat de garanŃie,
4. Certificat care să ateste că produsul este mai nou de 2 ani,
5. Manuale de exploatare şi intreŃinere în limba română, engleză sau italiană,
6. Albumul de scheme electrice al masinii (dacă este cazul),
7. Documente şi materiale aferente transferului de produse software, conf. pct. 9 CerinŃe pentru
produsele software livrate împreună cu produsul/echipamentul, din SecŃiunea II, cap. II
(dacă este cazul).
CerinŃă minimă obligatorie: ofertantul va specifica în oferta tehnică că este deacord cu
modalitatea de recepŃie propusă prin prezentul Caiet de sarcini.

5. Modalitate de plată
Modalitatea de plata conform contractului de achiziŃie.

6. Instruirea personalului:
Se va asigura instruirea personalului tehnic propriu pentru exploatarea
produsului/echipamentului (hardware şi software dacă este cazul) cât şi pentru operaŃiuni de
mentenanŃă pentru un număr de min. 3 persoane.
Toate costurile referitoare la instruirea personalului tehnic vor fi suportate de ofertant.
Detaliile privind activităŃile de instruire se vor stabili prin clauze contractuale.
CerinŃă minimă obligatorie: ofertantul va specifica în oferta tehnică că la momentul
livrării va efectua şi instruirea personalului în vederea exploatarii produsului/echipamentului cât şi
pentru operaŃiuni de mentenanŃă.

7. GaranŃie:
Tipul garanŃiei: generală.
Limitele garanŃiei: conform contractului de achiziŃie.
Perioada de garanŃie: conform contractului de achiziŃie, dar nu mai mica de 12 luni de la
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punerea în funcŃiune a produsului.
CerinŃă minimă obligatorie: ofertantul va specifica în oferta tehnică garanŃia oferită
produsului.

8. Service:
Ofertantul este obligat să acorde service şi suport şi mentenanŃă pentru produsele ofertate
(dacă este necesar) pe toată perioada de garanŃie a produselor, costurile legate de transport, masă și
cazare vor fi suportate de Autoritatea contractantă, după cum este specificat in contractul de
achizișie. De asemenea este obligat să acorde şi service post-garanŃie în baza unui contract încheiat
între părŃi.
Ofertantul va prezenta lista unităŃilor agreate care asigură service-ul în termen de garanŃie şi
post-garanŃie. Lista unităŃilor service agreate va fi însoŃită de copii ale autorizaŃiilor tehnice ale
acestora, valabile la data deschiderii ofertelor.
Ofertantul este obligat ca în perioada de garanŃie şi post-garanŃie să asigure, contra
cost / pe bază de contract, pentru produsul livrat, materialele consumabile aferente.
CerinŃă minimă obligatorie : ofertantul va specifica în oferta tehnică că este de acord cu
cerinŃa privind service-ul acordat în perioada de garanŃie şi post-garanŃie, în condiŃiile impuse.

9. CerinŃe
pentru
produsele
software
produsul/echipamentul (dacă este cazul):

livrate

împreună

cu

9.1 Produsul trebuie să fie livrat AutorităŃii contractante cu produsele software aferente
(sistem de operare şi programele necesare funcŃionării produsului) deja instalate.
Produsele software chiar dacă au fost instalate pe calculatoare trebuie să fie livrate şi pe
suport informatic şi insoŃite de Certificatul de Autenticitate (Certificate of Authenticity) dacă este
cazul şi documentaŃia aferentă.
Ofertantul va trebui să transfere AutorităŃii contractante şi dreptul/licenta de utilizare a
produselor software împreună cu elementele hardware / software de securitate (dacă este cazul), în
conformitate cu specificaŃiile/cerinŃele producatorului/propietarului de produse software/licente şi
cu legislaŃia în vigoare.
9.2 Produsele software achizitionate de la terŃi trebuie transferate AutorităŃii
contractante în conformitate cu End-User License Ageement şi insoŃite de suportul informatic
original (original software media), manuale aferente (daca este cazul), Certificatul de Autenticitate
(Certificate of Authenticity) şi factura/chitanŃa de achizitie a produsului software (dacă
producătorul produsului software o cere), în original sau în copie autentificată în conformitate cu
originalul.
CerinŃă minimă obligatorie : ofertantul va specifica în oferta tehnică că este de acord cu
cerinŃele privind livrarea şi transferul produselor software, în condiŃiile impuse.

10. Alte cerinŃe:
10.1 Bunurilor/produsele ce se vor achiziŃiona prin proiect trebuie să fie certificate conform
standardelor de calitate internaŃionale specifice cu o vechime de maximum 2 ani.
CerinŃă minimă obligatorie : ofertantul va specifica în oferta tehnică că produsul ofertat
este mai nou de 2 ani şi că la momentul livrării va ataşa şi acest certificat pe lângă celelalte
documente de livrare
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10.2 În cazul produselor care au în componenŃă elemente LASER acestea trebuie să
corespundă Normativelor de siguranŃă LASER.
CerinŃă minimă obligatorie: ofertantul va specifica în oferta tehnică (pentru produsele care
au în componenŃă elemente LASER) normele de siguranŃă LASER (daca este cazul).

11. ConŃinutul ofertei tehnice:
-

-

Opis documente cuprinse în oferta tehnică,
Fişă de prezentare a îndeplinirii cerinŃelor specificaŃiei tehnice (conform model sau
Formular nr. 11.1 de la SecŃiunea III),
Catalog/foaie de catalog/prospect sau alte documente care confirma caracteristicile tehnice,
DeclaraŃie prin care ofertantul confirmă îndeplinirea cerinŃelor din caietul de sarcini
referitoare la furnizarea, montarea şi punerea în funcŃiune a bunurilor/produselor pe care le
ofertează la sediul Autoritatii contractante*),
DeclaraŃie prin care ofertantul confirmă îndeplinirea cerinŃelor din caietul de sarcini
referitoare la conformitate cu cerinŃele esenŃiale prevăzute în reglementările tehnice
aplicabile in Comunitatea Europeană cu privire la sănătate şi securitate în muncă precum şi
cu normele europene de protejare a mediului înconjurător, inclusiv Normele de protecŃie
LASER (unde este cazul) *),
DeclaraŃie prin care ofertantul confirmă îndeplinirea cerinŃelor din caietul de sarcini
referitoare la recepŃia produselor*),
DeclaraŃie prin care ofertantul confirmă îndeplinirea cerinŃelor din caietul de sarcini
referitoare la instruirea personalului*),
DeclaraŃie prin care ofertantul confirmă îndeplinirea cerinŃelor din caietul de sarcini
referitoare la service*),
Lista unităŃilor service agreate (numai în cazul în care activitatea de service nu este
efectuată de către furnizor),
Copii ale autorizaŃiilor tehnice ale unităŃilor service agreate, valabile la data deschiderii
ofertelor (numai în cazul în care activitatea de service nu este efectuată de către furnizor),
Copia carnetului de garanŃie şi service pentru produsul ofertat (dacă este cazul),
DeclaraŃie prin care ofertantul confirmă ca produsul ofertat este mai nou de 2 ani*),
DeclaraŃie prin care ofertantul confirmă îndeplinirea cerinŃelor din caietul de sarcini
referitoare la transferul de produse software (dacă este cazul)*).

NOTA *): DeclaraŃiile pot fi editate ca documente separate şi/sau pot fi cumulate total/parŃial întrun singur document.

12. Model ”Fişă de prezentare a îndeplinirii cerinŃelor specificaŃiei tehnice”:
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Document din care rezultă caracteristica
produsului şi pagina unde se regăseşte
CerinŃă prevăzută în
specificaŃia tehnică

Caracteristică a
produsului ofertat

(dacă caracteristica produsului nu se regăseşte întrun
catalog/pliant
de
prezentare
al
ofertantului/producătorului se va prezenta un
document ataşat separat în care, în mod expres se
face referire la aceasta)

Termen de livrare: _________ luni
Termen de garantie: ________ luni
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13. SpecificaŃii tehnice:
SpecificaŃiile tehnice sunt detaliate în mod corespunzător pentru fiecare produs/echipament.
13.1 Specificatii tehnice Lotul 1 - Cuptor de refuziune
Produsul: Cuptor de refuziune, conform pct. 2.9 din Anexa XIV la contractul de
finanŃare 152904/23.03.2011, este un cuptor de lipire a componentelor electronice prin metoda de
refuziune, în tehnologie „lead free”, în atmosfera de azot şi un profil termic controlat.
Cuptorul de refuziune este necesar pentru a acoperi cerinŃele privind creşterea capacităŃii de
asamblare plăci electronice (B3.5, conform fluxului tehnologic aferent cererii de finanŃare depuse).
13.1.1 Specificatii tehnice minimale
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Caracteristică / parametru
U/M
Metoda de lipire
Tehnologie
Profil termic controlat automat al
procesului de lipire
Zone independente de încalzire
controlată pentru partea superioară
a plăcilor electronice
Zone independente de încalzire
controlată pentru partea inferioară a
plăcilor electronice
Zone de racire controlată
Lungime zone de încălzire
mm
Utilizarea
conceptului
„highthermal mass”
Posibilitatea de operare atât cu aer
cat şi cu azot
Sistem de control al raportului
oxigen/azot din cuptor (analizor de
oxigen)
Sistem de recuperare a azotului
Sistem de recuperare a fluxantului
şi proces de curăŃare a cuptorului
Consum de azot la puritate de
m3/h
900ppm
OpŃiuni sistem de transport al
plăcilor prin cuptor
LaŃime plăci electronice, permisă
mm
de sistemul „pin edge rails”
LaŃime plăci electronice, permisă
mm
de sistemul „mesh”
Viteza procesului de lipire
mm/min.
InălŃime permisă a componentelor
mm
pe placa electronică pe faŃa cu
componente şi pe faŃa cu lipituri
Monitorizare
şi
control

Valoare / descriere
„forced convection”
„lead free”
metoda PID (Proportional-IntegralDifferential)
Min 8
Min 8
Min. 2
Min. 2500
Da
Da
Da
Da
Da
Max. 30
„Belt and rail”
Min.400
Min. 500
Min. 600 - 1000
Min. 20
Da
25

20
21
22
23
24
25

computerizat
a
parametrilor
cuptorului în timp real
Calculator cu sistem de operare şi
software de control al cuptorului
instalate
Temperatură maximă de lucru
Sistem UPS pentru mişcarea
„conveyor” în cazul căderilor de
tensiune
Sistem de răcire şi întrerupere
automată a proceselor în caz de
urgenŃă
Alimentare cu energie
Consum
normal

de

energie

în regim

Da
ºC

350
Da

Da
230VAC / 50 Hz, sau 3x400 VAC /
50 Hz
kwh

Max. 15

CerinŃă minimă obligatorie: SpecificaŃiile tehnice minimale sunt obligatorii. Ofertele tehnice care
nu corespund specificaŃiilor tehnice minimale sunt descalificate.
13.1.2 Specificatii tehnice
Punctaj
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Total 70

Caracteristică / parametru
U/M
Valoare
Sistem de ungere gestionat automat
Da
Sistem de alarmă pentru procesele de lipire, mişcare şi
Da
ventilaŃie
Optiune pentru sistem de răcire cu apă
Da
Viteză „conveyor”
mm/min. Min. 100 - 2000
Interconexiune tip SMEMA
Da
Sistem de control a fluxului de plăci la intrare şi ieşire
Da
din cuptor (board tracking)
Sistem de alarmă pentru temperatură maximă-minimă
Da
Sonde pentru prelevarea temperaturii din cuptor
Min. 4
Gabarit maxim Lungime x laŃime x înalŃime
mm
4500x1500x1700
Greutate maximă
kg
2000

NOTĂ: SpecificaŃiile tehnice se supun evaluării în funcŃie de punctajul obŃinut pentru fiecare
caracteristică /parametru. Pentru caracteristicile / parametrii care lipsesc sau care nu corespund cu
valorile impuse in tabel, punctajul acordat va fi 0 (zero). Punctajul total obŃinut va fi utilizat la
evaluarea ofertelor tehnice.
CerinŃă minimă obligatorie: Ofertantul va completa ”Fisa de prezentare a îndeplinirii
cerinŃelor specificaŃiei tehnice” (conform model de la pct. 12) sau Formularul nr. 11.1 de la
SecŃiunea III şi va anexa catalogul/foaia de catalog (prospect sau alte documente care confirmă
caracteristicile tehnice) ale produsului ofertat.
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SECłIUNEA III
FORMULARE
SecŃiunea III conŃine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea şi
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoŃesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziŃie publică are obligaŃia de a prezenta formularele prevăzute în
cadrul acestei secŃiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.
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Formular 1

OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul
_______________________________,
reprezentant
împuternicit
al
_______________________________________________________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaŃia prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de
urgenŃa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări
şi completări prin Legea nr. 337/ 2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale,
pentru corupŃie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor
orice documente doveditoare de care dispun.

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

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)
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Formular 2
OPERATOR ECONOMIC/ OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAłIE
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Subsemnatul, ....................................................................... reprezentant împuternicit al
..............................................................................................................................................................
. (denumirea operatorului economic),
în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terŃ susŃinător al candidatului/ofertantului, la
procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect
„Cuptor de refuziune”, codul CPV 42990000-2 la data de _____________ organizată de SC
Elettra Communications SA, declar pe propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile
prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaŃiile contractuale şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată )
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere
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Formular 3
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta
OPERATOR ECONOMIC
_________________________________
(denumire societate ofertanta)
DECLARAłIE
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
1.
Subsemnatul/a………………………………………………………..,
în
calitate
de
………………………………………………………………………………………………………………..
(ofertant/candidat/ofertant asociat/sub-contractant),
la……………………………………………………………………………………………………,
(denumire societate ofertanta)
1
în temeiul art.69 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancŃiunea falsului în
declaraŃii, următoarele:
 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraŃie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau acŃionari ori asociaŃi, persoane care sunt soŃ/soŃie, rudă sau afin până la
gradul al patrulea inclusiv, ce deŃin funcŃii de decizie în cadrul SocietăŃii sau a societăŃiilor
legate.
 nu sunt implicat în relaŃii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deŃin funcŃii de
decizie în cadrul SocietăŃii sau a societăŃiilor legate.
2. Subsemnatul/a………………………….………………….… declar că voi informa imediat
autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraŃie la orice punct pe
parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică sau, în cazul în care
vom fi desemnaŃi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziŃie publică.
3. De asemenea, declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor,
situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai SC Elettra Communications SA,
Şoseaua Ploieşti-Târgovişte, Km.8, judeŃul Prahova, România, cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în cu activitatea legătură noastră.
Operator economic
___________________________________
(nume şi funcŃie persoană autorizată )
__________________________________
(semnătura persoană autorizata şi ştampila, dupa caz )
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere, precum şi de către fiecare dintre sub-contractorii declaraŃi, dacă este cazul.
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Formular nr. 4

Operator economic,
_______________________________________
(denumirea)

CERTIFICAT de participare la licitaŃie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/SubsemnaŃii, ____________________________________________________,
reprezentant/reprezentanŃi legali al/ai ______________________________ întreprindere/asociere
care va participa la procedura de achiziŃie publică organizată de SC Elettra Communications SA, în
calitate de autoritate contractantă, din data de _______________ certific/certificăm prin prezenta că
informaŃiile conŃinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ____________________________________,
următoarele:
1.am citit şi am înŃeles conŃinutul prezentului certificat;
2.consimt/consimŃim descalificarea noastră de la procedura de achiziŃie publică în condiŃiile în care
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinŃă;
3.fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta
de participare, inclusiv în privinŃa termenilor conŃinuŃi de ofertă;
4.în sensul prezentului certificat, prin concurent se înŃelege oricare persoană fizică sau juridică, alta
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi
proceduri de achiziŃie publică sau ar putea oferta, întrunind condiŃiile de participare;
5.oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faŃă de oricare concurent, fără
a exista consultări, comunicări, înŃelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6.oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în ceea ce priveşte
preŃurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenŃia de a oferta sau nu la respectiva
procedură sau intenŃia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură
cu obiectul respectivei proceduri;
7.oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaŃii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8.detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anunŃată de contractor.
III. Sub rezerva sancŃiunilor prevăzute de legislaŃia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate
în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
_____________________________________
Data
_____________
Reprezentant/ReprezentanŃi legali
(semnături)

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere,
precum şi de către fiecare dintre sub-contractorii declaraţi, dacă este cazul.
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Formularul nr. 5
OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea)
DECLARAłIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul ………………………………………………, reprezentant împuternicit al
..................................................................................[denumirea operatorului economic], declar pe
propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziŃie publică prin cerere de oferte, având ca obiect „Cuptor de
refuziune”, codul CPV 42990000-2, la data de _________________, organizată de SC Elettra
Communications SA , particip şi depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asociaŃiei .......................................................................................;
□ ca sub-contractor al .........................................................................................................;
(Se bifează opŃiunea corespunzătoare.)
2. Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opŃiunea corespunzătoare.)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziŃie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaŃi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziŃie publică.
4. De asemenea, declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraŃie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai SC Elettra Communications SA,
Şoseaua Ploieşti-Târgovişte, Km.8, judeŃul Prahova, România cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării .................................................
Ofertant,
……......................................................................
(semnătura autorizată)
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere, precum şi de către fiecare dintre sub-contractorii declaraŃi, dacă este cazul
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Formular 6
Operator economic,
_________________________________
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE 1
1. Denumirea/numele:_____________________________________________________________
2. Codul fiscal:___________________________________________________________________
3. Adresa sediului central:___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Telefon:__________________________________
Fax:_____________________________________
Telex:____________________________________
E-mail:___________________________________
5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare ___________________________________________
(numărul, data si locul de înmatriculare / înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _________________________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _________________________________
(adrese complete, telefon / telex / fax, certificate de înmatriculare / înregistrare)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Principala piaŃa a afacerilor:_______________________________________________________
9. SituaŃia economico-financiară:
2009
2010
2011
Date financiare2
RON
RON
RON
Cifra de afaceri
Ofertant,
_______________________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
________________________________
(semnătura autorizată)

1 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere.
2 - Valorile vor fi exprimate în lei. OfertanŃii care trebuie să efectueze conversia altor monede în
euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca NaŃională a Ńării în care s-a
făcut înregistrarea şi vor specifica ratele utilizate
3 - În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru
asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider,
precum şi fişe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanŃii
legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul.
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Formularul 7
EXPERIENłA SIMILARĂ
DECLARAłIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII TREI ANI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..............................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancŃiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaŃiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înŃeleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraŃiilor,
situaŃiilor si documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare in scopul verificării
datelor din prezenta declaraŃie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai SC ELETTRA COMMUNICATIONS
SA (denumirea si adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
legătura cu activitatea noastră.
Operator economic,
……………………………..
(numele reprezentantului legal, în clar)
......................
(semnătura autorizată)
Nr.
Crt.

Obiectul contractului

Denumire/numele
Beneficiarului/Adresa

Valoarea totala a
contactului

Perioada de
derulare a
contractului

1
2
3
.....
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Formularul 8
OFERTANTUL
_______________________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către SC Elettra Communications SA, Şoseaua Ploieşti-Târgovişte, Km.8, judeŃul Prahova,
România
1. Examinând documentaŃia de atribuire pentru „Cuptor de refuziune”, codul CPV 42990000-2,
subsemnaŃii,
reprezentanŃi
ai
ofertantului_____________________________________
____________________________________________, ne oferim să furnizăm:
Nr. crt.

Echipamentul

1

Lotul 1 - Cuptor de refuziune, conform pct. 2.9 din
Anexa
XIV
la
contractul
de
finanŃare
152904/23.03.2011 - 1 bucată

Valoare ofertată (exclus TVA)
în condiŃia de livrare DDP
Ploieşti

Total ofertă:
în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele la
termenele cerute în Caietul de sarcini.
3. Ne angajăm să menŃinem această oferta valabilă pentru o durată de 60 (şaizeci) zile, respectiv
până la data de ___________________________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată
(ziua/luna/anul)
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
5. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să
semnam contractul de achiziŃie în termen de maxim 15 zile de la data comunicării rezultatului
procedurii de atribuire a contractului.
6. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice alta ofertă pe
care o puteŃi primi.
Data _____/_____/_____
Ofertant ,
................ …………………(numele operatorului economic)
………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
Data _____/_____/_____
___________________________________, in calitate de ___________________________, legal
(numele pers. autoriz.)
( funcŃia )
autorizat
sa
semnez
oferta
pentru
şi
în
numele
____________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
__________
( semnătura)
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Formularul 9
OFERTANTUL
______________________
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităŃii contractante
nr. _________ / __ . __ . 2012

SCRISOARE DE INAINTARE
Către SC Elettra Communications SA, Şoseaua Ploieşti-Târgovişte, Km.8, judeŃul Prahova,
România
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaŃiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
furnizare
pentru
„Cuptor
de
refuziune”,
noi
______________________________________________________________________________
(denumirea/numele ofertantului)
va transmitem alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original.:
a) oferta pentru: „Cuptor de refuziune, conform pct. 2.9 din Anexa XIV la contractul de finanŃare
152904/23.03.2011 - 1 bucată”,;
b) documentele care compun oferta:
-

Plicul nr. 1: Documente de calificare;
Plicul nr. 2: Propunere tehnică;
Plicul nr. 3: Propunere financiară.

Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinŃele.
Data completării __ . __ . 2012
Cu stimă,
Operator economic,
____________________________
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 10
Formular pentru persoane juridice
Antet/contestator
………………………….
CONTESTATIE
Subscrisa………………………....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul in
…….....................................………., cod unic de inregistrare ...…………………………, reprezentata legal
prin .................... in calitate.........., in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire ........... a
contractului de achizitie (obiectul contractului) ………………., organizata de autoritatea contractanta
……………………… (denumirea autoritatii contractante) …….., avand sediul in (adresa autoritatii
contractante) …………...........................,
formulez prezenta CONTESTATIE prin care solicit:
[] anularea actului………………………………………………………………………..
[] obligarea autoritatii contractante de a emite un act…………………………………...
[] obligarea autoritatii contractante la adoptarea de masuri necesare pentru remediere actului/actelor care
afecteaza procedura de atribuire. ………………………………
(Se nominalizeaza actul/actele atacate).
Motivele care stau la baza contestatiei sunt :
in fapt ………………………………………….. in drept ……………………………………….
In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba:
……………………………………….
……………………………………….

……………………… Data,
Reprezentat legal (nume/prenume in clar)
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Formular nr. 11.1

OFERTANTUL
_______________________________
(denumirea/numele)

Fisa de prezentare a îndeplinirii cerinŃelor specificaŃiei tehnice
pentru:

Cuptor de refuziune, conform pct. 2.9 din Anexa XIV la contractul de finanŃare 152904/23.03.2011,
Document din care
rezultă caracteristica
produsului şi pagina
unde se regăseşte (dacă
CerinŃă prevăzută în
specificaŃia tehnică din
Documentatia de atribuire

U/M

Specificatii tehnice minimale (eliminatorii):
Metoda de lipire
Tehnologie
Profil
termic
controlat
automat al procesului de lipire
Zone
independente
de
încalzire controlată pentru

Valoare

Caracteristică a produsului
ofertat

U/M

Valoare

caracteristica produsului
nu se regăseşte într-un
catalog/pliant
de
prezentare
al
ofertantului/producătorului
se
va
prezenta
un
document ataşat separat în
care, în mod expres se face
referire la aceasta)

”forced
convection”
„lead free”
metoda PID
Min 8
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partea superioară a plăcilor
electronice
Zone
independente
de
încalzire controlată pentru
partea inferioară a plăcilor
electronice
Zone de racire controlată
Lungime zone de încălzire
mm
Utilizarea conceptului „highthermal mass”
Posibilitatea de operare atât cu
aer cat şi cu azot
Sistem de control al raportului
oxigen/azot din cuptor
Sistem de recuperare a
azotului
Sistem de recuperare a
fluxantului şi proces de
curăŃare a cuptorului
Consum de azot la puritate de
m3/h
900ppm
OpŃiuni sistem de transport al
plăcilor prin cuptor
LaŃime plăci electronice,
mm
permisă de sistemul „pin edge
rails”
LaŃime plăci electronice,
mm
permisă de sistemul „mesh”
Viteza procesului de lipire
mm/min
.
InălŃime
permisă
a
mm
componentelor
pe
placa

Min 8

Min. 2
Min. 2500
Da
Da
Da
Da
Da
Max. 30
„belt and rail”
Min.400
Min. 500
Min. 600 - 1000
Min. 20
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electronică
pe
faŃa
cu
componente şi pe faŃa cu
lipituri
Monitorizare
şi
control
computerizat a parametrilor
cuptorului în timp real
Calculator cu sistem de
operare şi software de control
al cuptorului instalate
Temperatură maximă de lucru
Sistem UPS pentru mişcarea
„conveyor” în cazul căderilor
de tensiune
Sistem de răcire şi întrerupere
automată a proceselor în caz
de urgenŃă
Alimentare cu energie

Da
Da
ºC

350
Da

Da

230VAC / 50 Hz,
sau 3x400 VAC /
50 Hz
Consum de energie în regim
kwh
Max. 15
SpecificaŃii tehnice (care sunt supuse punctajului):
Sistem de ungere gestionat
Da
automat
Sistem de alarmă pentru
Da
procesele de lipire, mişcare şi
ventilaŃie
Optiune pentru sistem de
Da
răcire cu apă
Viteză „conveyor”
mm/min
Min. 100 - 2000
.
Interconexiune tip SMEMA
Da
Sistem de control a fluxului de
Da
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plăci la intrare şi ieşire din
cuptor (board tracking)
Sistem de alarmă pentru
temperatură maximă-minimă
Sonde
pentru
prelevarea
temperaturii din cuptor
Gabarit maxim Lungime x
laŃime x înalŃime
Greutate maximă

Da
Min. 4
mm

4500x1500x1700

kg

2000

Termen de livrare: _____________
Termen de garanŃie: ____________

Data _____/_____/_____
Ofertant ,
................ …………………(numele operatorului economic)
………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
Data _____/_____/_____
___________________________________, in calitate de ___________________________, legal
(numele pers. autoriz.)
( funcŃia )
autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
__________
( semnătura)
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SecŃiunea IV

Contract de furnizare
nr._______data___________
1. PărŃile contractante
S.C. Elettra Communications S.A., infiinŃată in anul 2004, înmatriculată la Oficiul
Registrului ComerŃului Prahova sub nr. J29/959/2001, cod de înregistrare fiscală RO
16395551, cu sediul in Municipiul Ploieşti, şoseaua Ploieşti-Târgovişte, Km. 8, judeŃul
Prahova, România, tel/fax 0244434022, având conturi deschise la UniCredit Tiriac Bank,
sucursala Ploieşti
- RO23BACX0000004530621001 pentru ROL
- RO93BACX0000004530621002 pentru EURO
în calitate de achizitor, prin reprezentant legal Sandor Lovasz, Director General
şi
……..............................................…………….....................denumirea
operatorului
economic
adresă
.................................................................
telefon/fax
.............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod
fiscal
...................................
cont
(trezorerie,
bancă)
...............................................................................
reprezentată
prin
.............................................................................................. (denumirea conducătorului),
funcŃia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. DefiniŃii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preŃul contractului - preŃul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor 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 activităŃile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcŃiune, asistenŃa
tehnică în perioada de garanŃie şi orice alte asemenea obligaŃii 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 esenŃială 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 naŃionalitatea furnizorului;
g. destinaŃie finală - locul unde furnizorul are obligaŃia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaŃi conform INCOTERMS 2011 – Camera
InternaŃională de ComerŃ (CIC);
i. forŃa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părŃi, care nu se
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datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii,
incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este considerat
forŃă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alŃi termeni pe care părŃile înŃeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepŃia 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 preŃul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, să monteze şi să pună în funcŃiune, următoarele:
Nr. crt

1

Denumire echipament

Cantitatea

PreŃ unitar

Valoare

(Lei/ EURO)

(Lei/ EURO)

- fără TVA-

- fără TVA-

se completeaza cu denumirea lotului,
ecipamentului si cu referierea la pozitia din
anexa XIV la contractul de finantare pentru
fiecare lot/echipament/set ofertat

TOTAL
în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul
contract.
Obiectul contractului este considerat îndeplinit dacă produsele achiziŃionate ajung la
parametrii de funcŃionare conform specificaŃiilor tehnice solicitate şi ofertate.
4.2. PreŃul contactului se stabileşte în Lei sau EURO şi este ferm pe toată perioada de
derulare a contactului.
4.3. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preŃul convenit pentru îndeplinirea
contractului de furnizare.
4.4. - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preŃul produselor livrate şi
al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor este de ...................
Lei/EURO, exclusiv TVA.
4.5. – Graficul efectuării plăŃilor se va stabili la contractare.
5. Durata contractului
5.1. – Durata prezentului contract este de maximum 4 luni de la data semnării acestuia de
către ambele părŃi, dar nu mai târziu de 10.01.2013.
Livrarea este considerată încheiată la data semnării procesului verbal de montare, punere
în funcŃiune şi ajungerea produselor achiziŃionate la parametrii de funcŃionare conform
specificaŃiilor tehnice solicitate şi ofertate.
5.2. - Prezentul contract înceteaza să produca efecte la data plăŃii către furnizor.
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6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt :
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
g) alte anexe la contract.
7. ObligaŃiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să livreze, să monteze şi să pună în funcŃiune produsele definite
în prezentul contract
Nr. crt

Denumire echipament

1

se completeaza cu denumirea lotului, ecipamentului si cu referierea la
pozitia din anexa XIV la contractul de finantare pentru fiecare
lot/echipament/set ofertat

Cantitatea

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanŃele
prezentate în propunerea tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin
graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură
cu produsele achiziŃionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepŃia
situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
8. ObligaŃiile principale ale achizitorului
8.1-Achizitorul se obligă să achiziŃioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preŃul
convenit în prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepŃioneze produsele în termenul convenit.
8.3- Achizitorul se obliga sa plătească preŃul produselor către furnizor, in termen de 15 zile
de la data semnării procesului verbal de montare, punere în funcŃiune şi ajungerea
produselor achiziŃionate la parametrii de funcŃionare conform specificaŃiilor tehnice
solicitate şi ofertate, în următorul cont bancar………………………………….. ………………
9. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor
9.1 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în
mod culpabil, dă dreptul părŃii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
Clauze specifice
10. GaranŃia de bună execuŃie a contractului (nu este necesară)
11. RecepŃie, inspecŃii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaŃiile din anexa/anexele la contract.
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11.2 - InspecŃiile si testele din cadrul recepŃiei finale (calitative) se vor face la destinaŃia
finala a produselor, respectiv : S.C. Elettra Communiations S.A.. , Adresa Şos. PloieştiTârgovişte, Km. 8, Ploieşti, judeŃul Prahova.
11.3 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor,
achizitorul are dreptul să il respingă, iar furnizorul are obligaŃia, fară a modifica preŃul
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele să corespundă
specificaŃiilor lor tehnice.
11.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va
fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor,
cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la
destinatia finala.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaŃia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faŃă,
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la
temperaturi extreme, la soare şi la precipitaŃiile care ar putea să apară în timpul
transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaŃia
finală.
(2) În cazul ambalării greutăŃilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde
este cazul, distanŃa mare până la destinaŃia finală a produselor şi absenŃa facilităŃilor de
manipulare grea în toate punctele de tranzit.
12.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecŃiei coletelor (paleŃi de lemn, foi de protecŃie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoŃesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaŃia de a livra produsele la destinaŃia finală indicată de achizitor,
respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaŃia de a comunica, în scris, atât
achizitorului, cât şi, după caz, societăŃii de asigurări datele de expediere, numărul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoŃesc produsele:
- factură fiscală;
- certificat de garanŃie;
- certificat de calitate/ declaraŃie de conformitate;
- manual de operare și carte tehnică şi catalog piese de schimb în limba romană,
engleză or italiană.
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parŃial sau total
se face după instalare, recepŃie şi punere în funcŃiune, prin semnarea de primire de către
reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare
(proces verbal de recepŃie şi punere în funcŃiune).
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor de recepŃie a produselor.
13.5 Produsul trebuie să fie livrat achizitorului (dacă este cazul) cu produsele software
aferente (sistem de operare şi programele necesare funcŃionării produsului) deja
instalate. Produsele software trebuie să fie livrate şi pe suport informatic şi însoŃite de
Certificatul de Autenticitate (Certificate of Authenticity) dacă este cazul şi documentaŃia
aferentă. Furnizorul va trebui să transfere achizitorului şi dreptul/licenŃa de utilizare a
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produselor software împreună cu elementele hardware / software de securitate (dacă
este cazul), în conformitate cu specificaŃiile/cerinŃele producătorului/proprietarului de
produse software/licenŃe şi cu legislaŃia în vigoare.
Produsele software achiziŃionate de la terŃi trebuie transferate achizitorului în conformitate
cu End-User License Ageement şi însoŃite de suportul informatic original (original
software media), manuale aferente (dacă este cazul), Certificatul de Autenticitate
(Certificate of Authenticity) şi factura/chitanŃa de achiziŃie a produsului software (dacă
producătorul produsului software o cere), în original sau în copie autentificată în
conformitate cu originalul.
14. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaŃia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare,
până la data recepŃionării la destinaŃia finală.
14.2. – Transferul riscurilor de la furnizor către achizitor se face o data cu semnarea
documentelor de recepŃie la sediu achizitorului.
15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaŃia de a presta şi
serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preŃul contractului. Serviciile
constau în montarea, punerea în funcŃiune a produselor, efectuare de probe, service şi
suport şi mentenanŃă pentru programele software (dacă este necesar).
15.2.- Furnizorul are obligaŃia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu
condiŃia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaŃie de garanŃie asumată
prin contract. Perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor este cea declarată în
Propunerea tehnică.
15.3.- Furnizorul se obliga sa acorde service (dacă este necesar), pe toată perioada de
garanŃie, costurile pentru deplasare, cazare și masă vor fi suportate de Achizitor, iar la
expirarea acestei perioade se va oferi service post-garanŃie în baza unui contract între
părși.
15.4. - Se va asigura instruirea personalului tehnic al achizitorului pentru exploatarea
produsului/echipamentului cât şi pentru operaŃiuni de mentenanŃă pentru un număr de min.
3 persoane. Toate costurile referitoare la instruirea personalului tehnic vor fi suportate de
furnizor.
16. Perioada de garanŃie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaŃia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaŃia de a garanta că toate produsele furnizate
prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei
sau oricărei alte acŃiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcŃiona la parametrii
solicitaŃi, în condiŃii normale de funcŃionare.
16.2 - (1) Perioada de garanŃie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în
propunerea tehnică, respectiv minim 12 luni.
(2) Perioada de garanŃie a produselor începe cu data recepŃiei efectuate după livrarea şi
instalarea acestora la destinaŃia finală.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaŃie ce apare în conformitate cu această garanŃie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaŃia de a remedia
defecŃiunea, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Perioada recomandata de
remediere a defectiunilor este de maximum 48 ore de la notificare.
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16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinŃat, 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 faŃă de furnizor prin contract.
17. Ajustarea preŃului contractului
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Pretul contractului nu se ajustează.
18. SubcontractanŃi
18.1 - Furnizorul are obligaŃia, în cazul în care subcontractează părŃi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanŃii desemnaŃi.
(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îşi
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de furnizor de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului
şi nu va determina schimbarea preŃului contractului.

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaŃia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele
înscrise în graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare
sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaŃia de a notifica achizitorul în timp util;
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu
acordul părŃilor, prin act adiŃional.
19.3 - 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
penalităŃi furnizorului.
20. ForŃa majoră
20.1 - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acŃionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.
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20.4 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte
părŃi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor.
20.5 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte
părŃi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. SoluŃionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau
în legătură cu îndeplinirea contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluŃioneze fie prin arbitraj la Camera de ComerŃ şi Industrie a României, fie
de către instanŃele judecătoreşti din România.
21.3 – Prezentul Contract reprezintă titlu executoriu.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, 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.
23.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiŃia confirmării în
scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
PărŃile au înŃeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părŃi)

Achizitor
S.C. Elettra Communications S.A.
LOVASZ SANDOR
(semnatura autorizata)
LS

Furnizor
..............................................

(semnatura autorizata)
LS
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