DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

,,Achizitionare sistem supraveghere video stradal ,Comuna
Cumpăna, Judeţul Constanţa”
Cod CPV: 32333100-7

Autoritatea contractanta:
Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Ministerul Economiei si Finantelor

Autoritatea de implementare (UCRAP):
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Beneficiar : Comuna Cumpana, Judetul Constanta
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: CONSILIUL LOCAL CUMPANA
Adresa: Str. Şoseaua Constanţei, nr. 132, Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa
Localitate: CUMPANA
Cod postal:
Tara: ROMANIA
907105
Persoana de contact:
Telefon: 0040.241.730788
Mobil : 0728240956
IUTU MARIAN
Email: marian@yahoo.com
E-mail:
Fax: 0040.241.739003
primaria_cumpana@yahoo.com
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www. primaria-cumpana.ro
I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
□ ministere ori alte autoritaţi publice
X servicii publice locale
centrale
□ aparare
inclusiv cele subordonate la nivel regional
□ ordine publică/siguranta naţională
sau local
□ mediu
□ agenţii naţionale
□ economico-financiare
X autorităţi locale
□ sanatate
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ institutie europeană/organizaţie
□ protectie socială
internationala
□ cultura, religie si actv. recreative
□ altele (specificati)
□ educaţie
□ altele (specificaţi)________________
Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante
DA □
NU X
Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute:
X la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Data limita pentru depunerea ofertelor: 12.11. 2008 orele 13.00.
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:
Data: 10.11.2008
Ora limita : 15.00.
Adresa oficiala: Str. Şoseaua
Constanţei, nr. 132, Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa, Tel 0040.241.730788,
mail: primaria_cumpana@yahoo.com
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 11.11.2008
Institutia responsabila pentru solutionare contestatie
Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa: Str Stavropoleos nr 6, sector 3, Bucuresti
Localitatea: BUCURESTI
Cod postal: 030084
Tara: ROMANIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021 / 310.46.41
Adresa internet: www.anrmap.ro
Fax: 021.310.46.42
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I.c.Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale
contractului ce urmeaza a fi atribuit:
Linie finantare Phare 2005 si
Fonduri de la Bugetul local

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
comunitare
DA X
NU
Phare 2005/017- 553.01.03.06 – CT421
,,Politia comunitara – promptitudine si
profesionalism in slujba comunitatii locale
Cumpana, Jud. Constanta’’

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DescriereII.1.1) Denumire contract: ,, Furnizare si instalare sistem
supraveghere video stradal ,Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa”
II. 1.2) Locul de furnizare a produselor: Sediul Primariei Cumpăna – Biroul Politie
Comunitara , Judeţul Constanţa
(a) Lucrări

□

(b) Produse

X

(c) Servicii

□

CPV: 32333100-7

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziţie publică: X
Încheierea unui acord cadru □
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
Ani □□
luni □□
30 zile (de la atribuirea contractului)
Sau
Incepand cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru

- nu este cazul

Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Acordul cadru cu un singur operator
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□
maxim al participanţilor al acordului
cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni
□□□

□

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU □
II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)
da □
nu x
Daca da:
Un singur lot □

Unul sau mai multe □

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate

DA □
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Toate loturile □
NU X

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si
optiunile, daca exista):
3 Sistem de supraveghere TVCI pentru monitorizarea intersecţiilor si principalelor
edificii socio-administrative din Comuna Cumpăna , Judeţul Constanţa
II.2.2) Optiuni (daca exista)
nu □
da X
Daca exista, descrierea acestor optiuni:
Conform Specificatiilor tehnice solicitate
III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1 Alte condiţii particulare referitoare
la contract (după caz)
III.1.1. Contract rezervat
III.1.2. Altele

DA
DA

NU
NU

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare

Cerere de ofertă

III.2) Etapa finala de licitaţie electronică

DA

NU

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică
III.3.) Legislaţia aplicată:
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, respectiv
modificată şi completată prin OUG 94/2007.
2. HG nr. 925/2006 completată cu HG 1056 şi 1337/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii
3. Ghid pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică aprobat cu Ordinul
nr.155/2006
4. Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, modificată şi completată prin Legea nr. 175/2006 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30/2006, privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică
6. HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
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Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
7. HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii
8. Legea nr. 128/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii
9. OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
10. Ordinul 155/2006 al preşedintelui ANRMAP pentru aprobarea Ghidului privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică
11. Legea nr. 346/2004 privind simularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
IV. CRITERII DE CALIFICARE
IV.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
Cerinţa obligatorie:
Solicitat
Nesolicitat
- Prezentarea declaraţiei pe proprie răspundere,
valabila pe perioada de valabilitate a ofertelor –
conform Formularului 3 din Secţiunea III
Declaraţie privind îndeplinirea
Cerinţa obligatorie:
- Prezentarea certificatelor constatatoare privind
obligaţiilor
Solicitat
Nesolicitat
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a
impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele
locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările
sociale de stat (formulare tip eliberate de
autorităţile competente din ţară) valabile la data
desfasurarii licitaţiei.
- Documentele se vor prezenta in original/copii
legalizate la şedinţa de deschidere a licitaţiei.
Neprezentarea acestora în forma solicitată, la
deschidere va atrage respingerea ofertei.
Observaţii:
• Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat
înlesniri la plată (amânări, eşalonări etc.) de
către organele competente nu se consideră
obligaţii exigibile de plată; ofertantul va anexa
certificatele, actele doveditoare prin care se
demonstrează acordarea înlesnirilor şi cele
doveditoare ale plăţilor scadente în termenele
stabilite, în copii legalizate.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Cerinţă obligatorie:
Persoane juridice române
Nesolicitat
- Certificat de înregistrare, in copie legalizata
Solicitat
- Certificat constatator emise de Oficiul Registrului
Comerţului din care să rezulte că ofertantul poate
presta serviciile solicitate şi nu sunt înscrise
menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.64/1995
privind reorganizarea sau procedura lichidării
judiciare (faliment), sau că societatea se află în
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incapacitate de plată.
Observaţii:
• Certificatul constatator trebuie să fie emis cu
cel mult 30 de zile înainte de data depunerii
ofertei.
• Documentul va fi prezentat in original sau
copie legalizată, obligatoriu la şedinţa de
deschidere a ofertelor.
Neprezentarea acestora în forma solicitată, la
deschidere va atrage respingerea ofertei.
Persoane juridice străine
Solicitat
Nesolicitat
Declaraţie pe propria răspundere
privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din OUG
34/2006
Solicitat
Nesolicitat

Se solicită:
Prezentarea unor documente care să dovedească o
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din
punct de vedere profesional
Se solicită:
Prezentarea declaraţiei conform Formularului 4 din
secţiunea III Formulare.

NOTĂ:
În cazul unei oferte depuse de către un grup (asociere) de mai mulţi operatori economici:
1. Fiecare asociat trebuie să îndeplinească cerinţele de la punctul 4.1 referitoare la
eligibilitate şi înregistrare;
2. În cazul în care este declarată câştigătoare o ofertă depusă de către un grup
(asociere) de mai mulţi operatori economici, aceştia îşi vor legaliza asocierea înainte
de semnarea contractului.
IV. 3.) Situaţia economico-financiară
IV.3.1 Informaţii privind situaţia
Se solicită:
economico - financiară
- Ultimul bilant (Dare de seama financiara) vizat şi
înregistrat de organele competente, in copie
Solicitat
Nesolicitat
legalizata.
Pentru persoane juridice străine se vor depune
traduceri legalizate ale bilanţului, in limba romana.
IV.3.2 Informaţii generale despre
Se solicită:
- Depunerea Formularului 6 - „Informaţii
ofertant
Solicitat
Nesolicitat
generale” din Secţiunea III , completat şi
semnat de ofertant, valabil la data depunerii
ofertei. Documentul va fi prezentat in original.
Pentru subcontractanţii cu minim 10% din valoarea
ofertei: obligaţia prezentării Formularului
6 „Informaţii generale” din Secţiunea III Formulare
din prezenta documentaţie completat şi semnat de
subcontractant, valabil la data depunerii ofertei.
Se solicită:
c) Informaţii privind cifra de afaceri - situaţia privind cifra de afaceri realizată în ultimii
Solicitat
Nesolicitat
3 ani conform Formularul 6 - „Informaţii
generale” din Secţiunea III Formulare. Cifra
medie de afaceri pentru ultimii trei ani a
ofertantului va fi de minim 250.000 RON
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echivalent euro la data 03 noiembrie 2008
NOTĂ:
Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situaţia economică şi
financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului. Fiecare asociat va depune documentele solicitate.
IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
a) Declaraţia privind principalele
Ofertantul va prezenta o declaraţie privind
prestări servicii similare în ultimii 3 principalele contracte similare realizate în ultimii 3 ani
ani
(2005, 2006, 2007), conform Formularul 7 si
Solicitat
Nesolicitat
Formularul Anexa – formular 7 din Secţiunea III
Formulare.
Formularul
anexa
va
cuprinde
principalele contracte de furnizare, avand ca obiect
furnizarea si montarea de aparatura supraveghere
(monitorizare) prestate în ultimii 3 ani.
b) Experienţă similară
Solicitat
Nesolicitat

Se solicita prezentarea
a minimum 3 (trei)
,,Formulare de experienţa similara’’ conform
Formularul nr. 8 din Secţiunea III Formulare, la
care se vor anexa si copiile aferente fiecarui
contract de furnizare. Ofertantul va prezenta cel puţin
un contract a cărui valoare sa fie de minimum
35.000 RON.

Informaţii privind capacitatea
profesională
Nesolicitat
Solicitat

Se solicită :
- Documente care sa demonstreze capacitatea
logistica necesara furnizarii produselor ce fac
obiectul contractului de furnizare;
- Prezentarea personalului implicat in derularea
contractului de furnizare a produselor conform
Formularului 9 precum si completarea CV-urilor
corespunzatoare acestui personal, conform
Formularului 9a
- Documente care sa demonstreze capacitatea
tehnica necesara asigurarii service-ului pentru
perioada de garantie si post garantie
Cerinta obligatorie:
- Certificat de calitate al produselor;
- Furnizorul trebuie sa fie certificat ISO 9001
Cerinta optionala:
- Alte certificate, documente ce atesta calitatea
produselor ce urmeaza a fi furnizate
Certificate, documente ce atesta implementarea si
respectarea prevederilor specifice

IV.5. Standarde de asigurarea
calităţii
Solicitat
Nesolicitat

IV.6. Standarde de protecţia
mediului
Solicitat
Nesolicitat
IV.7. Autorizare de livrare

1. Autorizare de la producator/distribuitor pentru
furnizarea produselor
2. Autorizare de la producator pentru furnizarea
solutiei de antivirus;
3. Autorizare de la producator pentru furnizarea
solutiei soft monitorizare si inregistrare.
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Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat

Nesolicitat

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a
ofertei
V.2) Perioada de valabilitate a
ofertei

Se solicită
completarea formularului privind
subcontractanţii sau asociaţi si specializarea conform
Formularului 10 dacă este cazul), cu acordul
subcontractorului cu specimen de semnătura in
original.
Se va prezenta o copie după Certificatul constatator
emis de oficiul registrului comerţului, Autorizaţie de
funcţionare / altele echivalente pentru fiecare
subcontractant sau asociat în parte
Limba română
30 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor

V.3)
Garanţia de participare Garanţia de participare este în cuantum de 1.200 lei
Solicitat
Nesolicitat
(RON);
Garanţia de participare se va constitui:
a) prin Scrisoare de garanţie bancară –
Formularul 2 din Secţiunea III;
b) sau cu OP în contul autorităţii contractante RO
89 TREZ 2365006XXX000023 deschis la
Trezoreria Eforie jud. Constanta,
c) sau a sumei in numerar depusa la casieria
unitatii administrative – Primaria Cumpana.
Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este
egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.
Dovada constituirii garanţiei de participare se va
prezenta în original/copie legalizată la sedinta de
deschidere;
Neprezentarea acesteia în forma solicitată va
conduce la respingerea ofertei.
În condiţiile depunerii unei oferte comune, pentru
aplicarea prevederilor Legii 346/2006 este obligatoriu
ca toţi asociaţii să fie sub incidenţa acestei legi, pentru
a putea beneficia de facilităţile stabilite de legea în
cauză.
V.4) Garanţie de buna executie - Cuantumul garanţiei de buna executie – 2.5 % din
pretul contractului fara TVA .
Solicitat
Nesolicitat
- Garanţia se constituie sub una din formele
prevăzute de art. 90 din HG 925/2006:
- Eliberarea/ restituirea garantiei conform art. 92 din
HG 925/2006 al. 1.
V.5) Modul de prezentare a
Oferta tehnică va conţine următoarele:
propunerii tehnice
- documentatiile tehnice ale produselor
- documentatiile solicitate la pct. VI.2. pentru
aplicarea factorilor de evaluare;
- alte documentatii considerate relevante pentru
oferta prezentata.
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V.6) Modul de prezentare a
propunerii financiare
V.7) Data pentru care se
determină echivalenţa
leu/EURO

Se vor completa următoarele formulare:
- formularul de ofertă, conform Formular 11
- centralizator financiar al modelelor si variantelor
Curs de referinţă comunicat de BNR pentru data de:
03.11.2008 (premergătoare publicării pe SEAP).
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V.8) Modul de prezentare a
ofertei

Ofertele se depun la sediul provizoriu al autorităţii
contractante situat in strada DACIA nr. 1 bis (Sala
de Sport) biroul registratura.
Modul de prezentare a ofertelor:
A. Documentele de calificare se depun într-un plic
sigilat pe care se specifică:
- Original (respectiv copie) DOCUMENTE DE CALIFICARE
Acest plic va conţine documentele solicitate la cap. V
B. Oferta tehnică: se depune într-un plic sigilat pe
care se specifică:
- Original (respectiv copie) OFERTA TEHNICĂ
Acest plic va conţine:
- documentatiile tehnice ale produselor ;
- documentatiile solicitate la pct. VI.2. pentru
aplicarea factorilor de evaluare;
- alte documentatii considerate relevante
pentru oferta prezentata.
C. Oferta financiară: se depune într-un plic sigilat pe
care se specifică:
- Original (respectiv copie) OFERTA FINANCIARĂ

Observaţii:
•

•

Se solicită depunerea ofertei într-un exemplar
original şi un exemplar în copie. Exemplarul in
original (respectiv in copie) va contine toate
documentele prevazute la pct. A, B, si C.
Ofertantul va sigila originalul şi copia în plicuri
separate, marcând corespunzător plicurile cu
„ORIGINAL” şi respectiv „COPIE”.
Cele doua plicuri (original si copie) se vor
introduce intr-un alt plic (colet), inchis
corespunzător, netransparent si marcat cu
inscripţia:

,, Achizitionare sistem supraveghere video stradal
,Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa „
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE data de
12.11.2008, ora 14.00
Plicurile interioare trebuie marcate cu denumirea şi
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei
fără a fi deschise în cazul în care oferta este declarată
întârziată.
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V.9) Deschiderea ofertelor

Condiţiile de modificare si retragere a ofertei:
• Modificări la oferta financiară nu se admit în
afara acelor greşeli aritmetice, dar numai cu
acordul ofertantului. În cazul în care ofertantul
nu acceptă corectarea greşelilor aritmetice,
oferta se va considera neconformă. Erorile
aritmetice se corectează după cum urmează:
dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi
preţul total trebuie luat în considerare preţul
unitar iar preţul total se va corecta
corespunzător. Dacă există discrepanţă între
litere şi cifre, trebuie luată în considerare
valoarea exprimată în litere, iar valoarea
exprimată în cifre se va corecta corespunzător.
• Ofertele se pot retrage până la data şi ora de
deschidere a ofertelor.
• Retragerea ofertei în perioada de valabilitate a
acesteia atrage după sine pierderea garanţiei
de participare.
• Ofertele depuse la altă adresă decât cea
precizată în fişa de date a achiziţiei sau cele
depuse după data şi ora de depunere a ofertei
specificat mai sus se consideră oferte întârziate
şi se returnează ofertantului fără să fie
deschise.
Ofertele se deschid în data de: 12.11.2008, ora
14.00, la : Sala de Sedinte, Caminul Cultural
Comuna Cumpana .
La deschidere ofertanţii vor prezenta garanţia de
participare, constituită conform specificaţiilor din fişa
de date a achiziţiei precum şi o împuternicire din
partea operatorului economic pentru reprezentarea
acestuia la deschiderea ofertelor.

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica
FACTORII DE EVALUARE
1. Punctaj financiar: pondere 60 %;
2. Punctaj tehnic : pondere 40 %.
Factorii luaţi în considerare pentru evaluarea ofertelor şi punctajul aferent fiecărui factor
sunt prezentaţi în continuare:
1. Punctajul financiar se calculeaza astfel:
¾ Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim , respectiv 100
puncte;
¾ Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza cu formula:
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Pk = (Preţ minim / Preţk ) x punctaj maxim alocat
unde:
Pk
– punctajul pentru preţul ofertei k;
Preţk
– preţul ofertei k;
Preţ minim – cel mai mic preţ dintre toate ofertele;
2. Pentru punctajul tehnic se aloca 100 puncte analizandu-se urmatoarele:
2.1. Prezentarea analizei costurilor de functionare si intretinere la trimestru: punctaj
maxim – 40 puncte;
2.2. Prezentarea termenelor de garantie pentru:
– sistemul de supraveghere (pe componente): punctaj maxim – 10 puncte;
- elementele de sustinere si montaj sistem in teren : punctaj maxim – 10 puncte;
2.3. Asigurarea asistentei tehnice (hard si soft) in perioada de garantie contractuala :
punctaj maxim – 20 puncte;
2.4. Raportul cost / dotari pe care ofertantii le pot oferi in raport cu cerintele minime
solicitate: punctaj maxim – 20 puncte;
TOTAL : 100 puncte
Formula de calcul pentru fiecare din subpunctele de la pct. 2, respecta
principiile formulei de la pct. 1.
Punctajul final se va calcula după următoarea formula:
PFinal = PTehnic x 40% + PFinanciar x 60%
unde:
PFinal
PTehnic

PFinanciar

- punctajul final
- punctajul obţinut la propunerea tehnică;
- punctajul obţinut la propunerea financiară

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VII.1 AJUSTAREA PREŢULUI
CONTRACTULUI
NU
DA

Preţul va fi cel specificat prin oferta inaintata de
catre ofertant
-

PRIMAR
Ec. MARIANA GAJU
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SECŢIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI
- specificaţiile tehnice -

CUPRINS:
1. INFORMAŢII GENERALE
2. OBIECTUL ACHIZITIEI
2.1.OBIECTUL ACHIZITIEI
2.2.CANTITATEA
3. CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII
4. OBSERVAŢII IMPORTANTE
5. LIVRAREA
6. MODUL DE RECEPŢIE
7. GARANŢIE ŞI SERVICE
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1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către
ofertant propunerea tehnică ce face obiectul achiziţiei.
1.2. Oferta tehnică va fi structurată exact ca specificaţia tehnică din caietul de sarcini în
scopul identificarii caracteristicilor tehnice minime necesare.
2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI
2.1. Obiectul achiziţiei:
" Sistem de supraveghere video stradal, Comuna Cumpăna, judeţul Constanta "
Se doreşte achiziţionarea unui întreg sistem de echipamente profesionale pentru
supravegherea exterioară a 3 (trei) puncte de interes local şi anume:
• Centrul 1 de supraveghere. Va fi amplasat la intrarea în comună, pe şoseaua Constanţei şi
supraveghează intersecţia cu şoseaua de centură, hotelul din localitate şi Troiţă.
•

Centrul 2 de supraveghere. Va fi amplasat pe şoseaua Constanţei lângă sediul Primăriei şi
are sub observaţie şcoala, primăria, postul de poliţie, dispensarul Medical şi complexul
comercial.

•

Centrul 3 de supraveghere. Va fi amplasat pe str. Constanţei intersectie cu str. Ciresica şi
poate supraveghea intersectia, Biserica Sf. Parascheva, căminul cultural, şcoala si oficiul
bancar.

Centrul de monitorizare şi înregistrare a imaginilor transmise va fi amplasat în spaţiul special
destinat din sediul Primăriei Cumpăna.
Echipamentele trebuie să îndeplinească cerinţele minime specificate în caietul de sarcini.
2.2.

Cantitatea:

Tabel. 2.2.A
Nr

Denumire echipament supraveghere video

UM

Cantităţi

1

Camere de supraveghere video IP, PTZ, tip DOME sau echivalente, vedere
în infra-roşu
Carcase speciale pentru exterior (weather,water proof + heater,blower)
Mini Switch 10/100 Mb/s, 5 port sau echivalente
LCD TV - diagonală de minim 81cm şi rezoluţie de minim 1366x768 pixeli
Video RECORDING Server Dedicat cu licenţe de operare
1. Licenţe recording software pentru minim 9 camere IP
2. Licenţă Windows XP Professional Service Pack 2
3. Licenţă sistem software ANTI-VIRUS Profesional
Sursă neîntreruptibilă UPS, minim 650 VA
Cutii etanşe IP66 de electro-alimentare şi conectică
Joystick profesional pentru control camere PTZ
Rack de 19”, montabil pe perete, cu uşă transparentă din sticlă sau plasă
Accesorii specifice de conectare camere IP (elemente de conectică,
mufe,piloneţi metalici speciali, sisteme de rigidizare şi împământare, etc)

buc

3

buc
buc
buc
buc
set
buc
buc
buc
buc
buc
buc
set

3
4
1
1
1
1
1
4
4
1
1
3

2
3
4
5

6
7
8
9
10
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Tabel. 2.2.B
Nr
1
2
3
4
5

Denumire echipament transmisie radio (wireless)
Radio-modem 5.4Ghz (pentru realizarea sectoarelor) – mod base station
Antene sectoriale 90°, minim 17dBi
Radio-modem 5.4Ghz (pentru conectarea clienţilor) – mod client
Antene direcţionale, minim 23dBi
Accesorii Conectare sistem de transmisie wireless

UM

Cantităţi

buc
buc
buc
buc
set

3
3
3
3
4

3. CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII
3.1 Camere Video IP, PTZ (pan/tilt/zoom) : caracteristici minime principale
Instalare şi management
Video access prin Web browser
Senzor de Imagine
Lentile
ZOOM optic
Iluminare Minimă
Rază PAN
Rază TILT
Viteză de rotire maximă
Compresie video
Rezolutie minimă
Frame rate

Securitate/Protocoale suportate

Conectică

Configurare web-based şi opţional prin software dedicat
Upgradeuri de firmware posibile prin HTTP sau FTP
Camera live view
1/4-inch CCD day/night module – infrared cut filter automat
InfraRed-Sensitive (trecere automată în mod day/night, respectiv
color/bw)
F1.4-3.0, f=4.1mm lăţime până la 73.8 mm tele, Autofocus
Minim 18x
Color : 0.3 lux
B/W : 0.005 lux
360°
0-90° (± 3°)
PAN 360°/s, TILT 360°/s
Motion JPEG
MPEG-4
640 x 480 pixeli
M-JPEG / MPEG-4: minim 30 fps pentru 640x480
Multiple user access levels, password protection
IP address filtering, HTTPS encryption

IPv4/v6,HTTP,TCP,SNMPv1/v2/v3
(MIB-II),RTSP,RTP,UDP,IGMP,RTCP,SMTP,FTP,
ICMP,DHCP,UpnP,Bonjour,ARP,DNS,DynDNS,
SOCKS,IEEE802.1x
Ethernet 10/100BaseTX, RJ-45
DC Power Connection

Camerele IP vor fi prevăzute cu carcase speciale de exterior (weather/water proof cu
ventilaţie proprie şi sistem intern de reglare a temperaturii pentru a evita condensul, îngheţul sau
supraîncălzirea), rezistente la toate condiţiile atmosferice exterioare : căldură ridicată / ploaie
abundentă / ceaţă deasă / umiditate (vapori) / grindină / vânt puternic / îngheţ, etc.
Toate camerele vor fi sensibile în infra-roşu (day/night), prevăzute cu un filtru automat tip
“InfraRed-cut filter”, filtru capabil să ofere imagini excelente în condiţii de luminozitate redusă de
până la 0.005 lux.
Toate camerele vor fi însoţite de suporţi metalici pentru prindere pe stâlp sau piloneţi speciali,
după caz. Nu se acceptă suporţi din material plastic !
Alimentarea camerelor, se va face în curent continuu, fiecare cameră pentru exterior va avea
ataşată o cutie de electro-alimentare (220v inside). Această cutie poate fi din material plastic rezistent
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la condiţiile exterioare extreme, standard minim IP66 sau echivalent, deci din acest punct de vedere
va trebui să asigure o etanşeizare perfectă odată închisă. Dimensiunile cutiei vor fi alese de ofertant
în aşa fel încât să permită introducerea fară probleme în interiorul acesteia a alimentatorului camerei
video, a unui prelungitor 220v, a unui mini-switch de 5 porturi şi a conexiunilor aferente interconectării în condiţii optime a tuturor elementelor ansamblului. De asemenea, aceste cutii vor fi
prevăzute cu un sistem de prindere pe stâlp sau pilonet metalic special.
3.2. Video-SERVER dedicat : caracteristici minime princiopale
Frecvenţă Minimă Procesor
Tip Procesor
Memorie Minimă RAM
Memorie Video
Capacitate Stocare
HDD
DVD Writter
Redundanţă HDD
Interfaţă Ethernet
Arhivare
Sistem Operare

Software Înregistrare Camere IP

Carcasă
Sursă

3 Ghz
Dual Core sau echivalent
4GB DDR
Minim 128 MB DDR (stand alone video card, cu minim 2 ieşiri video DVI)
1000 GB (1 TByte) capacitate minimă totală
Minim 2 HDD în sistem RAID 1 Mirroring, se va alege interfaţa în funcţie de
sistemul RAID
DVD-RW, interfaţă SATA, Viteză scriere DVD+R : minim 16x
RAID 0,1 sau 5 (hardware)
Minim 2 port Gigabit 10/100/1000TX

DVD Writer Dual Layer , Viteză de scriere DVD+R: 16x
Microsoft XP Prof. SP2, nu se acceptă sistemul VISTA sau alte OS-uri !
Soluţie software completă pentru înregistrarea video MPEG 4/ MJPEG a
minim 9 de camere IP, la un framerate de minim 30fps.
Softwareul trebuie să lucreze şi în regim client-server, cu posibilitatea alocării
a minim 3 staţii cleint şi cu posibilitatea publicării pe internet pentru a putea fi
văzut întreg sistemul în regim REMOTE, protejat de protocoale de securitate
specifice şi protocoale de criptare asigurate de softwareul în cauză. Se acceptă
protocoale specifice şi proprietare, cu o criptare pe minim 128 de biţi.
RackMount, maxim 4u
Minim 500W (True power)

Soluţia software va putea afişa pe un singur ecran, simultan, toate camerele (3) în acelaşi timp
la un framerate de minim 15 Fps (toate camerele pe acelaşi ecran).
Softwareul de înregistrare va putea face automat back-up al înregistrărilor video, pe suport
HDD sau DVD.
Serverul va fi prevăzut cu o placă video cu două ieşiri DVI, placă ce-i va permite conectarea
simultană la două monitoare.
La server se va ataşa şi un joystick profesional pentru controlul PTZ al camerelor IP.
3.3. Caracteristici tehnice minimale SOFTWARE ANTI-VIRUS Profesional
Caracteristici principale:
Produsul antivirus sa permita importul si exportul setarilor;
Aplicatia sa aiba un modul de ajutor (help) pentru a gasi o solutie rapida pentru inlaturarea
unui virus, actualizarea antivirusului sau definirea unui nou task ;
Interfata produsului sa aiba cel putin 2 moduri de vizualizare (standard si avansat)
Sa se poata personaliza complet toate setarile produsului intr-o singura fereastra
Protectie rezidenta:
Aplicatia sa aiba scanner rezident care sa monitorizeze in timp real aplicatiile care sunt
lansate/rulate;
Scanner-ul rezident sa ofere posibilitatea setarii optiunii de a porni sau nu automat la
pornirea sistemului;
Scanner-ul rezident sa aiba posibilitatea de a fi oprit manual;
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Scanner-ul rezident sa ofere posibilitatea setarii unui mod de scanare optimizat;
Pentru a putea eficientiza lucrul, produsul trebuie sa ofere posibilitatea de a seta stadiul in
care sa fie scanate fisierele de catre modulul resident, respectiv la deschiderea fisierului, la
crearea, respectiv executia lui si la oprirea calculatorului;
Produsul antivirus trebuie sa ofere optiuni de configurare pentru scanarea tuturor tipurilor de
fisiere, indiferent de extensie si indiferent daca au sau nu extensie ;
Scanner-ul rezident al produsului antivirus sa faca cel putin scanarea dupa semnaturi,
euristic,euristica avansata, spyware, adware si aplicatii ce pot reprezenta potentiale pericole;
Scanner-ul rezident al produsului antivirus trebuie sa ofere posibilitatea configurarii
modulului euristic pe cel putin 2 nivele pentru a putea optimiza in functie de caz folosirea
resurselor de catre aplicatia antivirus ;
Configurarea scanner-ului rezident al aplicatiei astfel incat sa fie excluse de la scanare
anumite foldere/ fisiere sau extensii specificate si posibilitatea setarii acestei reguli cu
caracter temporar sau permanent;
Scanner-ul rezident al aplicatiei antivirus trebuie sa faca scanarea: sectoarelor de boot la
accesare, a suportilor magentici/optici si a retelei ;
Scanner-ul rezident al aplicatiei trebuie sa poata muta in carantina fisierul infectat ;
Produsul Antivirus sa ofere optiuni de curatare sau stergere totala
Protectie Internet :
Aplicatia antivirus trebuie sa aiba cel putin optiuni de scanare a porturilor POP3 si HTTP ;
Pentru optimizarea resurselor ocupate de solutia antivirus trebuie sa fie posibila setarea
scanarii ambelor porturi sau doar a unuia dintre ele (cel folosit), in functie de necesitatile
utilizatorului statiei ;
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiune pentru detectarea automata a portului POP3 si
optiune pentru setarea manuala a portului in cazul in care nu este folosit cel default POP3
(110) ;
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiune pentru detectarea automata a portului HTTP,
setarea manuala a portului in cazul in care nu sunt folosite variante default si posibilitatea de
a detecta automat comunicarea HTTP pe alte porturi ;
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiunea de a modifica subiectul e-mail-urilor infectate
primite pe statie.
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiuni de a adauga in corpul e-mail-ului a unui mesaj care
sa ateste faptul ca e-mail-ul a fost scanat si rezultatul scanarii ;
Configurarea scanner-ului aplicatiei astfel incat sa fie excluse de la scanarea POP3 si HTTP
anumite extensii specificate ;
Protectia POP3 si HTTP a produsului trebuie sa aiba posibilitatea configurarii modulului
euristic pe cel putin 2 nivele pentru a putea optimiza in functie de caz folosirea resurselor de
catre aplicatia antivirus si timpul de scanare a fisierelor ;
La scanarea POP3 si HTTP produsul antivirus trebuie sa faca cel putin scanarea dupa
semnaturi, euristic,euristica avansata, spyware, adware si alte aplicatii ce pot reprezenta
potentiale pericole;
Produsul antivirus trebuie sa aiba posibilitatea configurarii actiunilor care vor fi intreprinse la
detectarea codului viral, in functie de tipul obiectelor infectate, la nivel POP3 si HTTP
Produsul Antivirus sa poata bloca anumite siteuri WEB, care sunt definite de utilizator sau
domenii intregi (EX: domeniu.com)
Sa existe posibilitatea excluderii de la scanare anumite siteuri WEB, sau domenii.
Scanare la cerere :
Produsul antivirus trebuie sa ofere optiuni de configurare pentru scanarea tuturor tipurilor de
fisiere, indiferent de extensie si indiferent daca au sau nu extensie ;
Scanner-ul la cerere al produsului antivirus sa faca cel putin scanarea dupa semnaturi,
euristic, euristica avansata, spyware, riskware, adware si aplicatii ce pot reprezenta potentiale
pericole;
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Scanner-ul la cerere al produsului antivirus trebuie sa ofere posibilitatea configurarii
modulului euristic pe cel putin 2 nivele pentru a putea optimiza in functie de caz folosirea
resurselor de catre aplicatia antivirus ;
Configurarea scanner-ului la cerere al aplicatiei astfel incat sa fie excluse de la scanare
anumite extensii specificate;
Scanner-ul la cerere sa aiba posibilitatea de a face doar scanare si de a scana si curata .
Antivirusul sa poata scana drive-uri “share” in reteaua locala.
Sa aiba posibilitatea de a customiza modulul de scanare cel putin pentru: Memorie, Discuri
locale, Discuri din retea,Unitati optice
Update/Upgrade produs antivirus statie de lucru :
Solutia antivirus trebuie sa-si poata face update-ul bazei de date cu semnaturi de virusi la
intervale de ordinul minutelor;
Update-ul trebuie sa poata fi facut de pe Internet/ LAN/ alte medii de stocare ;
Produsul antivirus trebuie sa aiba posibilitatea introducerii unei adrese de Internet/ Intranet de
la care sa faca actualizarea componentelor aplicatiei ;
Updateul/Upgradeul trebuie sa poata fi facute atat automat cat si manual (la cerere);
Produsul antivirus trebuie sa poata face detectatea automata a Proxy Server-ului daca acesta
exista ;
Produsul antivirus trebuie sa ofere posibilitatea setarii unui utilizator si a unei parole cu care
sa se log-eze in LAN pentru a face update-ul (altul decat utilizatorul curent ) ;
Update-ul din LAN trebuie sa se poata faca cu ajutorul share-ului de pe sisteme Microsoft sau
prin HTTP;
Produsul antivirus trebuie sa poata fi setat sa dea o notificare inainte de upgrade de module ;
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiuni de configurare astfel incat sa nu fie facuta
repornirea PC-ului/ serverului dupa actualizarea componentelor antivirusului.
Alte cerinte produs antivirus statii de lucru:
Produsul antivirus sa ruleze pe urmatoarele sisteme de operare : Windows
2000/2003/XP/Vista, 32/64-BIT
Produsul antivirus trebuie sa tina cel putin log-uri ale evenimentelor si cererilor de scanare la
cerere;
Produsul trebuie sa aiba posibilitatea adaugarii automate sau manuale a fisierelor in
carantina ;
Posibilitatea ca dupa Update produsul sa poata rescana fisierele aflate in carantina;
Produsul trebuie sa aiba posibilitatea expedierii automate sau manuale a fisierelor infectate
sau suspecte catre laboratorul de analiza antivirala al producatorului ;
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiuni pentru a crea task-uri programate ;
Produsul antivirus trebuie sa afiseze informatii despre configuratia statiei pe care este instalat.
Vor fi afisate cel putin sistemul de operare, tipul de procesor si RAM-ul instalat pe statia
respectiva ;
Setarile produsului antivirus trebuie sa poata fi protejate cu o parola pentru a nu fi modificate
decat de administratorii solutiei;
Cerinte producator si furnizor :
Producatorul trebuie sa fie certificat ISO 9001 pentru productia de software si activitati legate
de securitatea IT ;
Furnizorul trebuie sa fie certificat ISO 9001 pentru vanzarea si suportul tehnic de software ;
Furnizorul trebuie sa fie certificat ca partener al producatorului sau reprezentantului in
Romania al producatorului.
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3.4. Joystick profesional
Joystickul trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici de bază:
- conectare la computer prin port USB
- prin rotirea manetei în sens circular să se producă efectul de ZOOM
- 12 butoane programabile regăsite montate pe carcasa superioară a joystickului
- conectarea software la PC va folosi driverele standard de Direct X
3.5. Specificaţii Rack şi carcasă server video
Se va alege o carcasă rack-mount pentru serverul video, care se va introduce într-un rack
montabil pe perete.
Dimensiunile rackului de 19” vor fi alese în aşa fel încât să permită introducerea serverului
video, a unui eventual switch de 1U şi a unui prelungitor.
Rackul va prezenta o uşă frontală din sticlă sau plasă metalică, la alegere, uşă care să prezinte
o încuietoare pentru securizarea rackului.
3.6. Specificaţiile radio-modemurilor
Radio-modemurile vor fi alese de furnizor, în aşa fel încât să lucreze în banda ne-licenţiată de
5.4Ghz şi să fie capabile de realizarea unor linkuri radio stabile şi de mare viteză, putând atinge un
minim de 15 Mb/s half duplex, măsurabili printr-un transfer FTP între staţia de bază şi clientul
acesteia (camera IP).
Este important ca legăturile radio dintre clienţi(camere IP) si staţia de bază(Primărie) să fie
stabile în orice moment, indiferent de condiţiile meteo existente, prezentând astfel o disponibilitate
de 99% uptime.
Furnizorul va alege, în funcţie de considerentul preţ/calitate, echipamente wireless fiabile, tip
access point de exterior sau interior, cu posibilitatea de conectare la antene direcţionale sau sectoriale
prin intermediul unor conexiuni cu conectori-N (nu se acceptă conexiuni cu alt tip de conectori),
fiind acceptate orice variante funcţionale şi fezabile din punct de vedere tehnic, atâta timp cât
îndeplinesc cerinţele minime ale stabilităţii linkului radio şi a vitezei de transfer cerute.
Specificaţii tehnice minime pentru RADIO-MODEMURI
Frecvenţă de operare
Posibilitate selectare canale de lucru
Modulaţie radio
Algoritmi de criptare date
Viteză teoretică link radio

Între 5.25 – 5.85 Ghz
Canale de 5, 10, 20 şi 40Mhz
OFDM sau echivalent
Minim 128 bit AES
Minim 54Mb/s

3.7. Sistemul de transmisie radio (wireless)
Pentru conectarea camerelor IP la serverul de înregistrare video, se va folosi un sistem radio
în bandă ne-licenţiată de 5.4Ghz, sistem compus din legături punct-multipunct, materializat printr-un
sector principal de 270° realizat practic de 3 antene sectoriale de 90°, sector la care se vor conecta
clienţii (camerele IP), conform imaginii nr. 3.11.
În acest fel se vor realiza linkuri radio (3 trei linkuri radio) cu vizibilitate directă între stâlpii
(piloneţii) pe care vor fi instalate camerele IP şi punctul principal unde se vor strânge toate datele, şi
anume clădirea Primăriei Cumpăna.
Legăturile wireless vor fi asigurate de o antenă direcţională îndreptată către pilonetul
principal situat pe clădirea primăriei.
Viteza minimă a fiecărui legături radio în parte, va fi de minim 15 Mb/s half duplex (viteză
mimimă pe linkul radio de 30Mb/s), viteză reală măsurată prin transfer FTP.
3.8. Locaţiile GPS ale centrelor de supraveghere video (intersecţii principale Cumpăna)
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Denumire Locaţie
CENTRUL SUPRAVEGHERE
Nr.1
CENTRUL SUPRAVEGHERE
Nr.2
CENTRUL SUPRAVEGHERE
Nr.3

Latitudine

Longitudine

44° 7'7.33"N

28°34'5.27"E

44° 6'44.41"N

28°33'14.60"E

44° 6'36.79"N

28°33'6.89"E

3.9. Schema generală a sistemului wireless

3.10. Schema generală a amplasamentului CENTRELOR DE SUPRAVEGHERE
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3.11. Schema amplasării sectoarelor radio
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4. OBSERVAŢII IMPORTANTE
4.1. Echipamentele auxiliare şi accesoriile de conectare a sistemelor, precum şi totalitatea
elementelor tehnice specifice (suporţi de prindere, piloneţi metalici, bare de rigidizare şi susţinere,
etc.), vor fi alese de ofertant, după cum crede de cuviinţă, având în vedere complexitatea sistemului
şi cerinţele tehnice ale acestuia.
4.2. Elementele tehnice ce vor fi introduse în sistem, după semnarea contractului, şi neprevăzute în proiectul iniţial, cum ar fi cerinţele imediate semnalate on-site pentru realizarea cât mai
bună a legăturilor wireless (piloneţi mai înalţi, sisteme de prindere auxiliare, sisteme de rigidizare
adiacente, etc.) spre exemplu, vor fi suportate de furnizor în proporţie de 100%, de aceea este necesar
ca orice costuri suplimentare sesizate de acesta sa fie introduse în proiect de la bun-început, pentru
evitarea unor probleme ulterioare.
4.3. Locaţiile camerelor IP au fost determinate pe teren, de reprezentanţii Primăriei Cumpăna,
şi nu reprezintă puncte fixe, ba mai mult, sunt doar coordonatele intersecţiilor ce se doresc a fi
monitorizate şi aflate în vecinătatea locaţiilor GPS publicate mai sus. Din acest punct de vedere,
menţionăm că s-au luat în calcul punctele de pe stâlpii de iluminat public aflaţi în intersecţiile de
supravegheat, şi s-a verificat vizibilitatea directă de la înălţimea de minim 11 metrii de la baza
solului, respectiv aproximativ apropierea vârfului stâlpilor de iluminat public, cu un pilonet de test de
aproximativ 10 metrii înălţime, amplasat pe acoperişul Primăriei Cumpăna.
4.4. Furnizorul are libertatea de a alege soluţia tehnică optimă, indiferent dacă este vorba de
suspendarea camerelor IP pe stâlpii de iluminat public sau a amplasării acestora pe piloneţi metalici
speciali amplasaţi în intersecţiile ce se doresc a fi supravegheate, costurile instalării camerelor IP şi a
construcţiei de piloneţi metalici speciali vor fi introduse în preţul total al proiectului, pentru că, nu se
acceptă costuri suplimentare după semnarea contractului !
4.5. Nu se acceptă camere analogice cu convertoare IP gen video-servere !
4.6. Toate camerele IP şi locaţiile acestora vor fi alimentate în sistem UPS, cu autonomie de
cel puţin 10 minute în cazul unei căderi a reţelei de alimentare cu energie electrică.
4.7 Alimentarea cu energie electrică se va face de la reţeaua principală al Comunei Cumpăna
(stâlpii de iluminat public), Primăria Cumpăna va asigura furnizorului accesul la această reţea.
4.8 Preţul ofertat va reprezenta totalitatea costurilor echipamentelor, a serviciilor de
mentenanţă, garanţie şi post-garanţie, precum şi a manoperei totale a serviciilor de instalare ale
întregului sistem (camere ip, transmisie wireless şi instalare software/hardwae), sistem predat “la
cheie” de către ofertant.
5. LIVRAREA
Livrarea se va face la sediul Primăriei Cumpăna.
Plata pentru întregul sistem (furnizare, instalare si probe tehnice) - dupa efectuarea
receptiei finale la cursul infoeuro pentru luna noiembrie:
Termenul maxim de livrare al echipamentelor şi serviciilor de instalare aferente va fi de
maxim 30 zile de la data semnării contractului.
6. MODUL DE RECEPŢIE
Recepţia cantitativă şi calitativă se va face în baza documentaţiei şi specificaţiei tehnice, la
sediul Primăriei Cumpăna şi va fi finalizată prin întocmirea unui proces verbal de recepţie, care va fi
semnat de ambele părţi contractante.
7. GARANŢIE ŞI SERVICE
Perioada de garanţie va fi de minimum 24 luni pentru toate echipamentele.
În perioada de garanţie, reparaţiile şi service-ul vor fi executate gratuit de către furnizor, la
solicitarea beneficiarului (solicitare prin telefon/fax sau e-mail) în termen de maxim 24 ore de la data
recepţionării acesteia.
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Intervenţia se va face, după caz, la locaţia unde s-a semnalat defecţiunea prin acţiunea on-site
a echipei de service a furnizorului şi/sau preluarea echipamentului defect la sediul reprezentanţei
service şi înlocuirea temporară a acestuia cu o piesă de schimb identică sau similară ca
funcţionalitate, pentru a asigura redundanţa sistemului şi funcţionarea acestuia la parametrii optimi,
până la repararea/înlocuirea definitivă a piesei/defecţiunii în cauză. În acest caz cheltuielile de
transport şi deplasare fiind suportate în proporţie de 100% de către furnizor.
Furnizorul va asigura componente şi piese de schimb pentru o perioada de minim 5 ani de la
data semnării contractului.
Furnizorul poate încheia un acord cadru pentru asistenţă tehnică, service şi livrare de
echipamente noi, pentru eventualitatea extinderii şi modernizării (up gradarea) sistemului.
Coordonator Proiect PHARE
Ing. IUTU MARIAN
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SECŢIUNEA III
FORMULARE

OFERANTUL
.............................

Formularul nr.1
Înrestrat la sediul autorităţii contractante
sub nr......./........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către......................................................................................
(denumirea autorităţii cotractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI,
nr...........,
din...........,
privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului...............(denumirea
contractului
de
achiziţie
publică)....................
noi.............................(denumirea
ofertantului)....................................................
vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ... (tipul, seria/numărul, emitentul)........... privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de
........... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării:
............................
Cu stimă:
Ofertant,
...........................
(semnătura autorizată)
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Formularul nr. 2
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,
(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,
(denumirea bancii)

(adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de
(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate
(denumirea/numele)

a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________.
Parafata de Banca _______in ziua ______ luna ________ anul ______ .
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit ai S.C. ………………………………. cu
sediul in Localitatea…………………….. str. ………………….., nr. ……., declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de cesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la
activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta
candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala,fiind nominalizat ca subcontractant
in cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ……………………………………….
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii……………….

Operator economic,
(semnatura autorizata)
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Formularul nr.4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181

Subsemnatul(a) S.C. ……………………………………………. cu sediul in
Str. …………………………., nr………, Localitatea ………..……….., inregistrata
la Oficiul Registrul Comertului sub nr……., CIF …………….,
atribut fiscal……, in calitate de ofertant la procedura de CERERE DE OFERTA pentru
achizitia de…………………………………………………………………,
Cod CPV …………. la data de …………., organizata de…………………………
Declar pe propria raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie
similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile
prevazute la lit. a);
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este
stabilit pana la data solicitata……………………………..
d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,
…………………….
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 5
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind inexistenta starii de faliment

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
.........................
[
se
mentioneaza
procedura]
pentru
achizitia
de
.................................................................................. [se insereaza, dupa caz, denumirea
podusului, seriviului sau lucrarii si codul CPSA/CPV], la data de.............. [se insereaza
data], organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii
contractante],
declar pe proprie raspundere ca:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii, De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară
cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Ofertant,
………………………….
(semnatura autorizata )
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CANDITATUL/OFERTANTUL:
....................................................

Formular nr.6

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: .................................................
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............................................................
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale: ......................................................
8. Principala piaţă a afacerilor: .......................................................................
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Anul

Cifra de afaceri anuală la 31 Cifra de afaceri anuală la
decembrie (RON)

31 decembrie (echivalent
EURO)

1.
2.
3.
Media
anuală:
Operator economic,
...........................................
(semnatura autorizată)
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Formular nr. 7
CANDIDATUL/OFERTANTUL
....................................................

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI

1.
Subsemnatul,
reprezentant
_________________________________________________,

imputernicit

(denumirea/numele

si

al
sediul/adresa

candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
_________________________________________________ cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
legatura cu activitatea noastra.
4.
Prezenta
declaratie
este
valabila
pana
___________________________________________________ .

la

data

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Ofertant,
......... .....................
(semnatura autorizata )
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de

Formular 7a
Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

0

1

Codul
Denumirea/numele
Calitatea in
CPV beneficiarului/clientului. prestatorului*)
Adresa
2

3

4

Pretul total al
contractului
(lei)

Procent
indeplinit de
prestator (%)

Cantitatea
(U.M.)

Perioada
de derulare
a
contractului

5

6

7

8

1
2
.....

Operator economic,
..................................................
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 8
CANDIDATUL/OFERTANTUL
..................................................
EXPERIENŢA SIMILARĂ*)
1. Denumirea şi obiectul contractului: ……………………………………..
Numărul şi data contractului:……………………………………
2. Denumirea-numele beneficiarului/clientului:…………………………….
Adresa beneficiarului/clientului:…………………………………..
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
I-I contractant unic sau contractant conducător
I-I contractant asociat
I-I subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimată în

exprimată în

moneda în care

echivalent

s-a incheiat

euro

contractul
a) iniţială (la data semnării contractului)………………

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

b) finală (la data finalizării contractului).......................

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

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul
lor de soluţionare................................................................................................
6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte
relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa
similară:..............................................................................................................
Ofertant
..........................
(semnătura autorizată)
*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract.
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OPERATOR ECONOMIC

Formular nr. 9

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI
ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________,
(denumirea/numele
si
sediul/adresa
candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
autoritatii contractante ______________________________________________
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de __________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
PERSONALUL IMPLICAT IN DERULAREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE
Pozitia in
Nume
Experienta (in Experienta (in
cadrul
persoana
ani) in
ani) in functia
echipei
specialitate
actuala
......................
.....................
Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului cu atributii cheie in
derularea contractului de achizitie publica (Formular 9a).
Data completarii ......................
Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizata )
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Formular 9a
CURRICULUM VITAE
1. Funcţia propusă pentru contract:
2. Naţionalitate:
3. Data naşterii (ziua/luna/anul):
4. Numele firmei:
5. Numele echipei:
6. Profesie:
7. Numărul de ani în firmă:
8. Calificări relevante pentru contract:
9. Pregătire profesională de bază şi instruiri:
10. Numărul de ani de experienţă:
11. Descrierea sumară a proiectelor în care am participat:
12. Istoricul experienţei profesionale de la absolvire:
13. Limbi cunoscute: (descrise prin calificativele excelent, bine, satisfăcaător,
slab)
Vorbit,

Citit,

Scris,

Subsemnatul declar pe propria răspundere că datele biografice descrise mai
sus sunt corecte şi că ele descriu calificarea şi experienţa mea profesională.
Confirm că dacă (inserează numele firmei) va fi câştigătorul pentru aceste
servicii sunt disponibil să preiau sarcinile tehnice descrise în ofertă.
Nume, prenume şi semnătură....................................................................
Semnătura autorizată a reprezentantului firmei ofertante..........................
Data (ziua/luna/anul).................
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________

Formular nr. 10

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ____________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
autoritatii contractante ______________________________________________
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________.
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Nr.c
rt.

Denumire
subcontractant

Specializare
subcontracta
nt

Partea/partile din
contract ce
urmeaza a fi
subcontractate

Procentul din
valoarea
contractului
reprezentat de
serviciile ce
urmeaza a fi
subcontractate

Acord
subcontract
or cu
specimen
de
semnatura

Ofertant,
..………… ……………….
(semnatura autorizata )
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Formular nr. 11
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului _________________________________________________, ne
(denumirea/numele ofertantului)
oferim ca, in conformitate
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa
prestam ___________________________________pentru suma de/la un tarif/la
(denumirea serviciului)
un tarif mediu de
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei,
(suma in litere si in cifre)
reprezentand
________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in
valoare de
(suma in litere si in cifre)

_________________________lei.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita
castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
__________
___________________zile,
respectiv
pana
la
data
de
___________________________, si
(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta
oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_|
depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un
formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita
ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu
prevederile din documentatia de atribuire.
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7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut
pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat
sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numeleofertantul)
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MODEL CONTRACT
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CUMPANA
CONSILIUL LOCAL

Str.Sos.Constantei nr.132
tel/fax: 0241/ 739.003
email:primaria_cumpana@yahoo.com
web site: www.primaria-cumpana.ro

Contract de furnizare
nr.______________data_______________
Preambul
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006 si 97/2007, s-a încheiat
prezentul contract de furnizare de produse, între

PRIMARIA CUMPANA , Soseaua Constantei nr. 132 , telefon/fax
739003, cod fiscal R 4618170 , reprezentată prin doamna Ec. MARIANA
GAJU, Primar Comuna CUMPANA , în calitate de achizitor, pe de o
parte
şi
denumire
operatorul economic
...............................................
adresa sediu
…………………
........................................................................
telefon/fax
.......................................... număr de înmatriculare ..................................... cod fiscal
...................................
cont
(trezorerie,
bancă)
.............................................................................................................. reprezentat prin
................................................................................................ (denumirea conducătorului)
funcţia...............................................
în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
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d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le
furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa
tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului
prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 –
Camera Internaţională de Comerţ (CIC).
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu
se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze şi, după caz, să
instaleze şi să întreţină
,, Furnizare si instalare sistem supraveghere video stradal ,Comuna
Cumpăna, Judeţul Constanţa”
Cod CPV: 29852500-1
In cadrul proiectului PHARE 2005/017-553.01.03.06 , Cod aplicaţie CT 421
,, Politia Comunitara – Promptitudine si profesionalism in slujba comunitatii locale
Cumpăna, judeţul Constanta”
, în perioada convenita, produsele definite în prezentul contract.
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4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii
prestate, este de ………. lei, sau după caz …….. euro, la care se adaugă ……… TVA.
5.2. Valoarea de referinta pentru echivalenta LEU – EURO este cursul INFOEURO din
luna noiembrie 2008.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 30 zile, începând de la data de …….
6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ....
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data
de ......
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- ofertele tehnice si financiare depuse;
- graficul de livrare;
- documentatiile tehnice si de garantie pentru produsele furnizate;
- scrisoarea de garantie bancara aferenta garantiei de buna executie.
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică.
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în
propunerea tehnică, anexă la contract.
9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului
de sarcini întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
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10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul
convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile se efectueaza in LEI intr-un cont
al furnizorului deschis la Trezoreria Statului. Plata se efectueaza integral , conform
prevederilor pct. 5 din caietul de sarcini.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea
perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de
plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăţii.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului, in raport cu
prejudiciul creat , respectiv 0.05 % pe zi.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, raportata la 0,05 % pe zi.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil ţi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept
reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale
a contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în
cuantum de 2,5 % până la intrarea în efectivitate a contractului. Garantia de buna executie
se va constitui prin Scrisoare de garantie bancara care devine anexa la contract.
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de
începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de
bună execuţie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu
întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract..
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia
de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost
respectate.
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conf. Prevederilor HG
925/2006 Art. 90 al. 1 în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
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12.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere
a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la
prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
13.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se
vor face la destinaţia finală a produselor, Comuna Cumpana, Jud. Constanta.
13.4 - Dacă vreunul din produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va
fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor,
cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la
destinaţia finală.
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.
14. Ambalare şi marcare
14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă la
conditiile de transport şi depozitare în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la
destinaţia finală specificata.
14.2 – Se vor mentine aceleasi conditii de ambalare, marcare , etichetare ale
producatorului iar documentaţia tehnica originala va fi completa cu toate avizele necesare
si obligatoriu va fi in limba romana.
14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei produselor ( foi de protecţie, ambalaje diferite ale accesoriilor etc) ramân în
proprietatea achizitorului.
15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de
achizitor respectând:
a) datele din graficul de livrare, şi
b) termenul comercial stabilit;
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15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
- certificate de calitateale produselor
- alte certificate, documente ce atesta calitatea produselor ce urmeaza a fi furnizate.
15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face după
recepţie, prin incheierea Procesului verbal semnat de către reprezentantii celor doua
parti.
15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor recepţiei produselor.
16. Asigurări
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi
livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit.
17. Servicii
17.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi
serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului, asa cum s-a
angajat prin oferta.
17.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită,
cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie
asumată prin contract.
18. Perioada de garanţie acordată produselor
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate
produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului,
materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în
mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca
acestea vor funcţiona în condiţii normale.
18.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în
propunerea tehnică.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea la
destinaţia finală.
18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
18.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia
defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare
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pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele
defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii
produsului.
18.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi
spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
19. Ajustarea preţului contractului
19.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
20. Amendamente
20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
21. Subcontractanţi
21.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul
contractului şi va fi notificată achizitorului.
22. Întarzieri în îndeplinirea contractului
22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisa
în graficul de livrare.
22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de
livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util,
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achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se
face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi furnizorului in cuantum de 0,05 % pe zi.
23. Cesiunea
23.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
contract, fară să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
24. Forţa majoră
24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau
în legatură cu îndeplinirea contractului.
25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României,
fie de către instanţele judecătoreşti din Romania.
27 Limba care guvernează contractul
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
28. Comunicări
28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor

Furnizor

PRIMAR
Ec. MARIANA GAJU

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

JURIDIC
Jr. NICOLAE SORIN DANIEL

CONTABIL SEF
MARIANA MARTOIU
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