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1. FISA DE DATE A ACHIZITIEI  

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: INSTITUTUL ASTRONOMIC 

Adresa: STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4 

Localitate: BUCURESTI Cod postal:040557 Tara: România 

Punct(e) de contact: 

In atentia ing. Petre Paraschiv 

Telefon: 0213356892, 0213358010 

E-mail:astro@aira.astro.ro Fax: 0213373389 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):www.astro.ro 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.I 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 

Zile : 4 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 

PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 

 

 

x Altele (precizati): instituție publică – cercetare fundamentală 

□ Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

□ Sanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

□ Protectie sociala 

□ Recreere, cultura si religie 

□ Educatie 

□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu X 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta 

Tub optic pentru telescop de 500 mm diametru 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor  
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a) Lucrari                                    □ B) Produse                                   X c) Servicii                                      □ 

Executare                                   □ 

Proiectare si executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                     X 

Leasing                                          □ 

Inchiriere                                       □ 

Inchiriere cu optiune de                □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            □ 

Categoria serviciilor 

 

Locul principal de prestare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

sediul Institutului Astronomic, 

STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 

5, SECTOR 4, București  

Cod NUTS RO321 

Locul principal de prestare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                 X 

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □  

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) – NU E CAZUL 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

Tub optic pentru telescop de 500 mm diametru cu dispozitive pentru focalizare și colimare automate de la distanță– 

1 bucată 

II.1.6) Clasificare CPV  

 Vocabular principal  

Obiect principal  38635000-5 -Telescoape (Rev.2)  

Obiect(e) suplimentar(e)   

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)                da □ nu X 

 

II.1.8) Impartire in loturi                                                       da □ nu X 

- Este un singur produs  

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                  da □ nu X 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI  

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 

Tub optic pentru telescop de 500 mm diametru cu dispozitive pentru focalizare și colimare automate de la distanță– 1 bucată 

Valoarea estimata fara TVA :  185.000,00 Moneda: _Lei_ 

II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                       da □ nu X 

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Daca da, descrierea acestor optiuni: NU E CAZUL 

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□ 

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul 
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contractelor de concesiuni) 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni: 8 luni  

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □ nu X 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                          da □ nu X 

 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da X         nu □   

 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Surse proprii 

__________________________________________________________________________________________________ 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz) 

Acord de asociere 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                da □ nu X 

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________ 

III.1.5. Legislatia aplicabila 

✓ Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

✓ H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

✓ O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice 

✓ Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a 

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si 

pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; 

 

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului 

sau al profesiei 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual 

ori în comun cu alțioperatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul 

participării la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de lege. 

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, terț susținător, după caz) are obligatia completarii si 

prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor 

de capacitate (conform formularul DUAE din documentația de atribuire) si care au corespondent la nivelul fisei 
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de date a achizitiei. 

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 

165, 167 din Legea nr.98/2016. 

NOTA: 

A. În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE 

include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. 

B. DUAE conține și informații cu privire la autoritatea publică sau partea terță responsabilă cu întocmirea 

documentelor justificative, precum și o declarație oficială care să ateste că operatorul economic are obligația să 

furnizeze, la cerere și fără întârziere, documentele justificative respective. 

C. În cazul în care autoritatea contractantă poate obține documentele justificative în mod direct, prin accesarea 

unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informațiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de 

internet a bazei de date, orice dată de identificare și, dacă este cazul, declarația necesară de acordare a 

consimțământului. 

D. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică 

și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui terț, DUAE include 

informațiile cu privire la terțul susținător. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor 

A. Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informațiile aferente 

situației lor. 

B. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi 

prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul 

intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind 

achizitiile publice. 

Aceste documente pot fi: 

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 

bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; 

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările 

prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice . 

4. declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu privire la 

persoanele cu funcții de decizie menționate în fișa de date a achiziției. 

Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care 

acesta este stabilit, cum ar fi declarații pe proprie răspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente 

echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoţit de traducere în limba română. 

NOTĂ: 

- Documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte 

în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât şi de subcontractant/ţi, iar în cazul 

ofertei susţinute de terţ/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/  

Informatii pentru declaratia privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr.98/2016 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea si 

derularea procedurii de atribuire: 

Director – Dan Alin Nedelcu;  

Director proiect – Octavian Bădescu 

Contabil Sef – Mioara-Carmen Munteanu 

Responsabil achiziții-Petre Paraschiv 

 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: 

Se va completa DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu 

informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la 

solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. 

NOTA - Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter. 
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Documentele se prezinta de catre ofertant/subcontractanti/terti sustinatori. 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

Cerinta nr. 1 

Forma de inregistrare. Obiectul de activitate 

Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului 

Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. 

Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. În cazul asocierii, fiecare 

asociat va prezenta certificatul constatator. 

Pentru persoane juridice straine: 

Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori 

apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. 

Documentele se depun in limba romana, iar cele in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. 

In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. 

Modalitatea de indeplinire 

Se va completa in acest sens DUAE, de fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile 

aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la 

solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. 

Document suport pentru DUAE : 

Certificatul constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti/ teritorial, sau document edificator. 

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana 

juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara 

in care candidatul / ofertantul este rezident. 

Se depune de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat 

NOTA - Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. -

În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati în 

parte . 

Informatii privind asocierea. 

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de 

asociere temporara, in conformitate cu Legea nr.98/2016. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. 

Se va Completa DUAE. 

Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere. Documentele justificative 

care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea entitatii 

contractante. 

Se vor prezenta documente care dovedesc inregistrarea si desfasurarea de activitati conform cu obiectul achizitiei – 

Certificat constatator emis de ONRC/Certificat de inregistrare. 

Dovada inregistrarii se prezinta de catre ofertant (individual/asociere), precum si de catre subcontractanti/terti sustinatori - 

daca sunt declarati in cadrul ofertei. 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara – NU E CAZUL 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 Modalitatea de indeplinire  

 

 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesională – NU E CAZUL 

 Modalitatea de indeplinire 

 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii – NU E CAZUL 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 

respectarii cerintelor mentionate  

 

 

Modalitatea de indeplinire 

 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu X 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate                         □ 
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SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       Offline  □     On line  X 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Procedura simplificata – o singură etapă 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE  

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile 

de atribuire ) 

 

Pretul cel mai scăzut   X 

 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
01/13.08.2018 
 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da □ nuX 

Daca da, 

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numarul si data publicarii in SEAP - 

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     X     □     □     □     □ 

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 60 

(de la termenul limita de primire a ofertelor) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Ofertantul va prezenta propunerea tehnica pentru produsul mentionat in Caietul de sarcini, astfel încât sa 

asigure corespondenta punct cu punct a propunerii tehnice cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. 

Propunerea tehnică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:  

- Tabel comparativ cu verificarea conditiilor tehnice cerute prin caietul de sarcini, în stanga cerintele 

caietului de sarcini, in dreapta caracteristicile produsului oferit. 

Nerespectarea uneia sau a mai multora dintre prevederile caietului de sarcini atrage excluderea ofertei, oferta 

fiind considerată neconformă în temeiul art. 137 alin. 3 lit. a) din Normele metodologice aprobate prin H.G. 

395/2016.  

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor da o declaratie prin care sa dovedeasca faptul 
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ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de 

munca, care sunt la nivel national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii 

contractului. 

Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national referitoare la conditiile de munca si 

protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca se pot obtine de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, de la 

Inspectia Muncii sau de pe site-ul: 

https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national 

referitoare la obligatiile relevante in domeniul mediului se pot obtine de la Ministerul Mediului, Apelor si 

Padurilor sau pe site-ul: 

http://www.mmediu.ro/categorie/informatii-de-interes-public/11. 

În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii in numele acesteia. De 

asemenea, subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii in domeniile mediului, social si al 

relatiilor de munca. 

 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt, sub efectul unei 

legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, orice costuri legate de: 

- transportul și livrarea la locul indicat 

Propunerea financiară va conține 

1.  formularul de oferta 

2.  centralizatorul propunerii financiare (preturi pe obiect principal si accesorii) 

3. condiții de livrare și transport 

Ofertantul va prezenta obligatoriu oferta de pret pentru produsele listate in caietul de sarcini. In acest sens se 

va completa formularul „Formular de oferta”. Valabilitatea ofertei este de minim 90 zile de la data ofertarii. Nu 

se admit oferte partiale sau alternative. 

Oferta se va face în lei, fara TVA, are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata 

perioada de valabilitate; aceasta trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o 

persoana împuternicita legal de catre acesta. 

Preţul indicat pentru produsele ofertate cuprinde atât costul produselor, cat si preţul ambalajelor, costul 

transportului pana la destinatie, taxele de descărcare/desfacere si orice alte cheltuieli conexe furnizarii 

produselor. 

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale va solicita depunerea unei noi 

oferte financiare cu noi preturi. Depunerea acestora se va face in SICAP. Formularul de oferta trebuie insotit 

de centralizatorul de preturi. 

Atenție: Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare,  respectiv lipsa actului juridic de 

angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile. 

Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect respingerea ofertei. 

Orice oferta primita in cadrul procedurii si care prevede alte clauze contractuale decat cele din proiectul de 

contract al autoritatii contractuale, poate fi declarata inacceptabila si exclusa din procedura. 

 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Oferta va cuprinde: 

- DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, 

- propunerea tehnica, 

- propunerea financiară. 

- formulare conform listei 

Oferta va fi incarcata in SEAP pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare. 

Întrucât procedura este on-line, documentele/ofertele vor fi semnate obligatoriu cu semnatură electronică 

extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii acreditat. Dacă ofertele nu sunt 

depuse în format electronic în SEAP, acestea vor fi respinse ca fiind inacceptabile din cauza nerespectării 

cerințelor din fișa de date a achiziției (conform art.137 alin. (2) lit. j) din H.G. nr. 395/2016.  

! Prețul se criptează, iar documentele ce conțin elemente de preț se semnalează corespunzător. 

  Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin 
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accesarea urmatorului link: 

https://ec.europa.eu/tools/espd. 

 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da □ nuX 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da □ nu X 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________ 

Tipul de finantare:  

Cofinantare                                      □ 

Credite externe cu garantia statului □ 

Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila) 

Alte fonduri.                                    □ 

 

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 

Ofertantul care se afla pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, va avea obligatia, conform prevederilor art 

132 alin. 2) din HG nr. 395/2016, de a prezenta documentele doveditoare pentru indeplinirea criteriilor de calificare. 

 In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc , autoritatea contractanta solicita ofertantilor 

respectivi o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are 

pretul cel mai scazut.  

Pentru accesarea DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, se va utiliza urmatorul 

link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter 

 

VI.4) CAI DE ATAC 

 Sub sancțiunea respingerii contestației ca inadmisibilă, înainte de a se adresa Consiliului sau Instanței de judecată 

competente, persoana care se consideră vătămată are OBLIGAȚIA să notifice autoritatea contractantă cu privire la 

solicitarea de remediere în tot sau în parte a pretinsei încălcări. 

 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  

 

Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitate: 

Bucuresti 

Cod postal: 030084 Tara: Romania 

E-mail: 

office@cnsc.ro 

Telefon: +40 213104641  

Adresa Internet 

(URL) 

http://www.cnsc.ro 

Fax: +40 218900745  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) - 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 
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E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 

(URL)  

Fax:  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: art 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile 

și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de 

concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 

Soluționare a Contestațiilor 

a) Persoana care se consideră vătămată de răspunsul primit la notificarea prealabilă sau care nu a primit niciun 

răspuns în termen de 3 zile, calculat începând cu ziua următoare primirii notificării prealabile, precum și oricare 

persoană care se consideră vătămată de măsurile de remediere adoptate de autoritatea contractantă poate sesiza 

CNSC/Instanța în vederea anulării actului autorității contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la 

adoptarea de măsuri de remediere, precum și pentru recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în 

termen de: 5 zile 

b) Termenul de contestare se calculează după cum urmează: 

- începând cu ziua următoare luării la cunoștință a răspunsului autorității contractante în sensul că nu urmează să 
revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere; 

- începând cu ziua următoare împlinirii termenului de 3 zile, când autoritatea contractantă nu a transmis un 
răspuns; 

- începând cu ziua următoare împlinirii termenului de 7 zile, când autoritatea contractantă a transmis un răspuns 

în sensul că urmează să adopte măsuri de remediere. 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac - 

 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 

(URL)  

Fax:  
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2. FORMULARE 

Documente 

de calificare 

Formularul  - 1 
DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile referitoare la 

conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 

Formularul  - 2 
Angajament privind susţinerea financiară a 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Formularul  - 3 
Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională  a 

ofertantului/candidatului/ grupului de operatori economici 

Formularul - 4  Acord de asociere 

Documente  

însoțitoare - 

propunere 

financiară 

Formularul - 5 Formular de depunere a propunerii financiare 

Documente  

însoțitoare - 

propunere 
tehnică 

Formularul - 6 
Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de 

muncă şi de protecţia muncii  

Formularul - 7 Declaraţie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu 
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Operator economic                        FORMULARUL nr. 1 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 

98/2016 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit  

al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în 

calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 

candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de 

furnizare “Tub optic pentru telescop de 500 mm diametru” de către INSTITUTUL 

ASTRONOMIC, STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI, declar pe 

proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese 

orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi 

următoarele:  

   a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane 

care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare;  

   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

lnk:LEG%20PRL%2098%202016%200
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persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii 

de achiziţie implicat în procedura de atribuire;  

   e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane 

desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie 

în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire.  

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

derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din 

Legea nr. 98/2016. 

 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Funcţia deţinută în cadrul Institului Astronomic 

1 Dr. Dan Alin Nedelcu Director 

2 Dr. Octavian Bădescu  Director proiect 

3 
Ec. Mioara-Carmen 

Munteanu 
Contabil șef 

4 Ing Petre Paraschiv Responsabil achiziții 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 2 

Terţ susţinător financiar 

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară  

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, INSTITUTUL ASTRONOMIC, str. Cutitul de argint nr. 5, sector 4, Bucuresti 

 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare a ansamblului “Tub 

optic pentru telescop de 500mm diametru”, noi ....................... (denumirea terţului susţinător 

financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne 

obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele 

financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a contractului conform ofertei 

prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 

autoritatea contractantă. 

 Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 

celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm 

că înţelegem să răspundem în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă, pentru 

neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..............(denumirea ofertantului), în baza 

contractului de achiziţie publică şi pentru care ..............(denumirea ofertantului) a primit 

susţinerea financiară, în sumă de ................. lei sau echivalent, reprezentând cuantumul 

cifrei medii anuale de afaceri globală pe anii 2015, 2016, 2017. Conform prezentului 

angajament, noi........................ (denumirea terţului susţinător financiar), înţelegem să 

renunţăm, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

 Noi........................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 

renunţăm, definitiv şi irevocabil, la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă 

de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ..............(denumirea ofertantului), care ar putea 

conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

 Noi........................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 

obligaţiilor prevăzute în angajament. 

 Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art. 186 alin (2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 

care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a 

obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere financiară acordat ............................. 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
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Data completării,      Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

Formular nr.3 

 

 

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale 

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

(denumirea)    ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnică şi profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către INSTITUTUL ASTRONOMIC, str. Cutitul de argint nr. 5, sector 4, Bucuresti 

 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare a ansamblului “Tub 

optic pentru telescop de 500 mm diametru”, noi ....................... (denumirea terţului susţinător 

tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic 

şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 

................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate 

resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a 

contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi 

încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

 Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 

excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

 În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 

dispoziţia ..............(denumirea ofertantului), resursele tehnice şi/sau profesionale constând în 

................................. necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a 

contractului de achiziţie publică. 

 Noi, ............................................ (terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă, pentru 

neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..............(denumirea ofertantului), în baza 

contractului de achiziţie publică şi pentru care ..............(denumirea ofertantului) a primit 

susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, 

definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

 Noi........................ (terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să 

renunţăm, definitiv şi irevocabil, la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă 

de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ..............(denumirea ofertantului), care ar putea 

conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

 Noi................ (terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să 

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 

obligaţiilor prevăzute în angajament. 
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 Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art. 190 alin (2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 

care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a 

anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată ......................... 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

Data completării,      Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 
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FORMULARUL nr. 4 

 Operator Economic  

_____________________  

(denumirea/numele)  

 

ACORD DE ASOCIERE -propunere 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

nr…………/………………….. 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016. 

    

CAPITOLUL I - PĂRŢILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între: 

SC ……………..,, cu sediul în ………………, telefon/fax  ………….., înmatriculată la 

Registrul Comerţului din ………….. sub nr. ………………, cod unic de  

înregistrare…………., cont …………….. deschis la …………………., reprezentată prin 

......................, avînd funcţia de ........................., în calitate de asociat - LIDER DE 

ASOCIERE 

şi  

SC ……………..,, cu sediul în ………………, telefon/fax  ………….., înmatriculată la 

Registrul Comerţului din ………….. sub nr. ………………, cod unic de  

înregistrare…………., cont …………….. deschis la …………………., reprezentată prin 

......................, avînd funcţia de ........................., în calitate de ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI  

Art. 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de INSTITUTUL ASTRONOMIC, 

STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI, pentru atribuirea 

contractului  de de furnizare a ansamblului “Tub optic pentru telescop de 500mm diametru”  

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune 

ca fiind câştigătoare.  

Art. 2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

Art. 2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului 

de achiziţie publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 

asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

CAPITOLUL III - DURATA ACORDULUI  
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Art. 3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 

procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a 

contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie), 

respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.. 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

Art.  4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 

constituită prin prezentul acord.  

Art. 4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

a primi instrucţiunile în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

Art. 4.3 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin 

prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

Art. 5 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din 

acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

Art. 6 Execuţia întregului contract, inclusiv plata, va fi făcută exclusiv cu asociatul desemnat 

ca lider. 

Art. 7 Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate 

obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătură cu Contractul. 

Art. 8 ......................................... va suporta chltuielile de contractare (garanţia de participare, 

garanţia de bună execuţie, etc), aferente obiectivului menţionat la art. 2. 

Art. 9 Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 

contractului, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori 

situaţia o cere. 

Art. 10 Asociaţii convin ca în cazul în care unul dintre membrii asocierii este supus 

procedurii de insolvenţă/dizolvare/ administrare judiciară sau este sub controlul altei 

autorităţi, ceilalţi membri ai Asocierii vor prelua toate sarcicine şi obligaţiile acestuia în 

cadrul prezentului Contract. 

Art. 11 Niciuna dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă 

modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul 

legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi cât şi a 

Beneficiarului. 

Art. 12 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi 

transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art............ De 

comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

Art. 13 Eventualele litigii intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de 

nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

Art. 14 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de execuţie 

a lucrărilor, cu  prevederile contractului ce se va încheia între ................ (liderul de asociere) 

şi Beneficiar. 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 
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Liderul asociatiei: 

_____________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

 

ASOCIAT 2, 

___________________Notă!: Prezentul acord de asociere conţine clauze obigatorii şi se va 

completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  
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FORMULARUL nr. 5 

Operator economic 

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

(denumirea) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne 

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să furnizăm  ansamblul “Tub optic pentru telescop de 500mm diametru”   pentru 

suma de .................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 

ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în 

litere şi în cifre, precum şi moneda) 

 

2.  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm 

produsele în maximum 60 de zile de la semnarea contractului. 

 

3.  Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ 

zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi 

ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

 

4.  Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 

documentaţia de atribuire. 

 

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 

primită. 

Data _____/_____/_____ 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

..........................................................................    
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FORMULARUL nr.6 

    Operator economic 

………………….. 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR 

REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

……………………………………….... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 

economic), declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, s-a ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la respectarea condiţiilor de muncă şi a normelor de protecţia muncii şi PSI ce se 

impun a fi respectate în execuţia lucrărilor. 

 

Subsemnatul  declar că ne angajăm faţă de autoritatea contractantă că, pe tot parcursul 

execuţiei contractului de lucrări,  vor fi respectate normele de protecţia muncii şi PSI în 

vigoare. 

 

 Subsemnatul  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  

  

Data completării: ………………… 

 

Operator economic, 

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

 

(semnătură autorizată)  
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FORMULARUL nr. 7 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA 

REGLEMENTARILOR NATIONALE DE MEDIU 

 

 

 

Subsemnatul  ______________________________________ (nume şi prenume), 

reprezentant al _______________________________ (ofertant) declar pe propria răspundere 

că mă angajez să execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu 

reglementarile nationale de mediu si standardele UE in domeniu. 

 

 

Operator economic 

___________________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

Data:________________ 
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CONTRACT DE FURNIZARE PENTRU  

Tub optic pentru telescop de 0.5 metri diametru 

 

Nr.           /  

 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, s-a încheiat prezentul Contract, între 

 INSTITUTUL ASTRONOMIC, cu sediul în STR. Cuțitul de argint, nr 5, sector 4, 

Bucureşti, telefon / fax 0213373389, cod fiscal 4183130, cont 

RO25TREZ23E530200710300X, deschis la Trezorerie sector 4, reprezentantă prin dr. Dan 

Alin Nedelcu, avînd funcţia de Director şi ec. Mioara-Carmen Munteanu, având funcţia de 

contabil șef, în calitate de Achizitor, pe de o parte,   

şi 

 

  ................................., cu sediul în ........................................, telefon/fax 

.................................., număr de înmatriculare ………………….., CUI: RO 

………………….., cont .............................deschis la Trezoreria ......................., reprezentată 

prin  ..................., având funcţia de …………………., în calitate de Executant, pe de altă 

parte. 

 

2. Definiţii  

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

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b)achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

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

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse 

în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care furnizorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii 

sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

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

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

 4.1. - Furnizorul se obligă să livreze produsele și echipamentele prevazute în oferta, în 

perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor furnizate 

prevazute în oferta, plătibil furnizorului de către achizitor, este de   ….. Lei, TVA inclus. 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de 8 luni de zile, incepand cu data de ......  

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) Prezentul formular de Contract; 

b) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare; 

c) Propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

d) Propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

e) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul); 

f) Acordul de asociere (dacă este cazul)  

g) Acordul de subcontractare (dacă este cazul). 

 

7. Obligaţiile principale ale furnizorului 

7.1- Furnizorul se obligă să livreze produsele care fac obiectul prezentului contract, în 

conditiile convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin propunerea tehnico-

financiara. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru furnizate. 
 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi din preţul contractului.  

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 

o cotă procentuală de 0,1%/zi din plata neefectuată. 

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere 

rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 

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

condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

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

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

contractului. 
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Clauze specifice 

 

10. Garantia de buna executie a contractului 

10.1 - Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului prin scrisoare 

de garanție bancara, asigurare sau plata intr-un cont specificat, in cuantum de 5% din valoarea 

contractului fără TVA, pentru perioada de 1 an de la receptia produselor, pana la intrarea in 

efectivitate a contractului.  

10.2 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 

prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste nu isi executa, executa cu intarziere sau 

executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 

pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru 

furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.    

10.3 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 30 de zile de la 

indeplinirea obligatiilor asumate. 

10.4 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.  

 

11. Alte responsabilităţi ale furnizorului 

11.1 -Furnizorul are obligaţia de a livra produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

11.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor în conformitate cu 

termenele de livrare convenite.  

 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii 

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

îndeplinirea contractului. 

 

13. Recepţie şi verificări  

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica produsele pentru a stabili conformitatea lor cu 

specificatiile/ prevederile din propunerea tehnică.  

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 - Furnizorul are obligaţia de a începe livrarea produselor în timpul cel mai scurt posibil 

de la semnarea contractului.  

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

produselor, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 

Modificarea datei/perioadelor de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

14.3- În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 

penalităţi furnizorului.  

 

15. Ajustarea preţului contractului 

15.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară (oferta), anexă la contract. 

15.2 - Preţul contractului  nu se ajusteaza. 

  

16. Forţa majoră 

16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

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

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

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

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

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

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

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

 

17. Soluţionarea litigiilor 

17.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

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

legătură cu îndeplinirea contractului. 

17.2 - Dacă, după 15 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  de către instanţele judecătoreşti din România.  

 

18. Limba care guvernează contractul 

18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

19. Comunicări 

19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

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

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

20. Legea aplicabilă contractului 

20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înteles să încheie azi ......... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.  

         

       ACHIZITOR,                                                                             FURNIZOR,                                                                  

INSTITUTUL ASTRONOMIC           

                                           

 

DIRECTOR                                       

Dr. Dan Alin Nedelcu                    

 

 

                         

   Contabil șef,             

Ec. Mioara-Carmen Munteanu 

 

 Director proiect,  

 Dr. Octavian Bădescu 



28 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 


	Documentatie atribuire
	Tub optic pentru telescop de 500 mm diametru
	Intocmit,
	Responsabil achiziții
	Ing. Petre Paraschiv
	CUPRINS
	1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
	2. FORMULARE
	3. CONTRACT DE FURNIZARE- PROPUNERE
	1. FISA DE DATE A ACHIZITIEI
	Tub optic pentru telescop de 0.5 metri diametru
	Nr.           /
	Word Bookmarks
	tree#410
	tree#411
	tree#412
	tree#413
	ref#
	tree#415
	tree#414


