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1. DATE GENERALE SI PREZENTAREA PROIECTULUI

1. CADRUL GENERAL

1.1 Htulitrul investiţiei:

Asociaţia Profesională vitivinicolă “ Terasele D unării” a initiât proiectul intitulat
CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURA TERASELE 
DUNĂRII MIS-ETC Code 600, finantat in cadrul Programului de Cooperare 
Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007 20/3. Axa prioritara 3: Dezvoltare economica 
si sociala, Domeniu 3.1: Sprijinirea cooperării transfrontalière în mediul de afaceri si 
promovarea unei imagini si identitati regionale si a obtinut prin semnarea Contractului de 
finanţare nr. nr. 57402/17.07.2013 acordul pentru finanţarea nerambursabila a proiectului de 
LRDF 84%, bugetul de stat 13% si 2,18% surse proprii ale beneficiarului.

1.2 Amplasamentul:

Amplasarea obiectivului de investitiei se afla in str. Regiei, nr. 1. sat Ostrov, comuna 
Ostrov, judeţul Constanta si a fost aleasă de către beneficiari datorită poziţiei favorabile si 
infrastructurii existente.

Terenul pe care se afla constructia supusa lucrărilor de reabilitare ce fac obiectul caietului 
de sarcini se identifică prin următorii vecini:

latura nordică - S C. OSTROVIT S.A. -LOT 1; 
latura estică - S C. OSTROVIT S.A. -LOT 1; 
latura sudică - strada Regiei; 
latura vestică - S C OSTROVIT S.A. -LOT 1;

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

2.1 Obiectiv venera!:

Coerenta obiectivului proiectului CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI 
VITK'IJLTIJRA TERASELE DUNĂRII MIS ETC Code 600 cu obiectivul programului de 
finanţare.

Obiectivul specific nr.4 al Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- 
Bulgaria 2007 -  2013 il constituie dezvoltarea economica sustenabila in regiunea 
graniţelor prin initiative comune pentai a identifica si a spori avantajele comparative si a 
reduce dezavantajele.

Conform axei proritare nr.3 se urmăreşte dezvoltarea infrastructurii afacerilor 
trasfrontaliere si serviciile, stimularea cooperării trasfrontalicre intre universitati, institute 
de cercetare si întreprinderi, in acest sens conform domeniului de interventie 3.1. se 
urmăreşte acordarea de suport cooperării in afaceri transfrontalière si promovarea imaginii 
si identitatii regionale, respectiv suport pentru dezvoltarea infrastructurii afacerilor 
transfrontalière si promovarea cooperării.

Implementarea proiectului de finanţare, respectiv crearea Ccntmlui Transfrontalier de 
Oenologie si Viticultura 'Terasele Dunării' va contribui direct la stabilirea de interese de



afaccri comune carc sa conducă la crcstcrca nivelului de cooperare economica de asemenea 
va sprijini direct si profesional la transformarea intereselor in cooperare in afaceri si afaceri 
mixte.

Astfel proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific nr.4 al strategiei : 
dezvoltarea economica sustenabila in regiunea graniţelor prin initiative comune pentru a 
identifica si a spori avantajele comparative si a reduce dezavantajele prin crearea de 
mijloace necesare pentru a construi si dezvolta importante avantaje comparative existente 
la un adevarat nivel transfrontalier, respectiv in regiunea Ostrov-Silistra. deoarece 
sectoarele sale de viticultura si vin reprezintă o prima sursa de export si generator 
economic pentru toate 'Terasele Dunării'5.

Sectorul va fi sprijinit de asociaţii profesionale romane si bulgare, a căror iniţiaţi va 
comuna consta in a dezvolta un centru de sprijinire a afacerilor mixte la granite. Astfel, pe 
termen lung, proiectul si acest centru vor contribui la dezvoltarea sustenabila a economici 
in regiune, astfel incat scctoail va deveni din ce in ce mai competitiv, se vor crea noi locuri 
de munca, se vor utiliza resursele locale la cea mai ridicata capacitate, ceea ce va genera 
bunastare in regiune.

In ceea ce priveşte obiectivele axei prioritare, proiectul va avea o contribute imediata 
la dezvoltarea infrastructurii afacerilor transfrontalière si a serviciilor, prin crearea 
infrastructurii respective in sectorul vinului si viticulturii, acoperind cel puţin 7 
judctc/disctrictc si introducând 4 grupe de servicii tehnice specifice.

In plus. centrul se va dezvolta prin contributia continua la aceste servicii, prin parteneriate 
relevante, formate dintr-o universitate, un centru de cercetare, o camera de comerţ, 
deschizând astfel calea spre o cooperare transfrontaliera intre mebrii acestor institutii si cei 
din sectorul vinului si viticulturii ai celor doua asociaţii profesionale partenere. Acesta este 
contextul unui mediu economic echilibrat pentai sectorul vinului si viticulturii in regiunea 
tinta, un sector dnamic sustinut dc un centru de afaccri bine stabilit si un paitcncriat 
integrat afaceri-ccrcctare-formare in accst scctor, astfel incat regiunea se va dezvolta iar 
imaginea sa pozitiva va promova exporturile dc vinuri si vanzarilc vor fi in crcstcrc.

2.2 Obiectivele specifice ale investiţiei in concordanta cu obiectivele Programului de 
Cooperare Transfrontaliera Rom ania-Bulgaria 2007-2013:

1. Stimularea cooperararii transfrontalière in afaceri in sectorul vinului si 
viticulturii.

2. Conştientizarea întreprinderilor si facilitarea accesului acestora la sprijinul si 
instrumentele afaccrilor transfrontalière

3. Facilitarea cooperării profesionale si intrcgarca cercctarii. formarii si sprijinului 
in afaceri in beneficiul sectorului transfrontalier al vinului si viticulturii.

Centrul Transfrontalier de Oenologie si Viticulura «Terasele Dunării» introduce cadrul 
institutional necesar stimulării si promovării relaţiilor transfrontalière intre comunitatile dc 
afaceri implicate in œnologie si viticultura din zonele de graniţa din Romania si Bulgaria. 
Centrul va aborda aceasta activitate prin integrarea serviciilor de afaceri si de suport tehnic



identificate de producătorii romani si bulgari ca fiind necesare pentai o dezvoltare 
armonioasa, precum si pentru accesarea oportunitatilor locale si transfrontalière.

Centrul Transfrontalier de Oenologie si Viticulura «Terasele Dunării» se adreseaza 
întreprinderilor, in special întreprinderilor mici si mijlocii, precum si altor forme de 
organizare a activitatii economice, in principal din urmatoarclc domenii agricole: 
viticultura, fabricarea vinului, producători de bunuri si echipamente conexe, comercianţilor 
de vinuri si fructe interesati si capabili sa dezvolte relaţii transfrontalière si sa exploateze 
oportunitatile generate de localizarea lor in zona de graniţa, de libera circulaţie a bunurilor 
si serviciilor, precum si de fluxurile in continua crcstcrc a afacerilor si cooperării in zona 
de graniţa. Acoperirea geografica a Centrului este zona Ostrov-Silistra. mai precis judeţele 
Constanta. Calarasi. Teleorman si Giurgiu si districtele Silistra. Razdrag si Ruse. Totuşi, 
Centrul va fi deschis tuturor solicitărilor si propunerilor de cooperare din domeniul sau de 
activitate, indiferent de originea lor pe graniţa Romania -  Bulgaria, cu condiţia ca acestea 
sa provină de la firme interesate si cu potential in relaţiile transfrontalière.

Beneficiarii potentiali din aria de acoperire sunt estimati la 400 entitati. iar solicitarilc din 
primul an de activitate la 1.000, majoritatea beneficiarilor direcţi fiind localizaţi in zona 
Ostrov-Silistra-Calarasi. deja valorificând avantajele poziţiei lor geografice competitive. 
Activitatilc de promovare intensa in lungul graniţei in timpul si dupa finalizarea proiectului 
vor asigura vizibilitatea Centrului si vor spori nivelul de conştientizare a potenţialilor 
beneficiari asupra creării Centrului si a serviciilor oferite

Centrul isi va construi activitatea pe un partcncriat relevant format din doua asociaţii 
profesionale relevante din Ostrov. Constanta si Silistra. precum si din furnizori de servicii 
si informaţii cu valoare adaugata mare, obligatorii pentru o dezvoltare durabila a 
afacerilor : o facultate de stiinte agricole (Universitatea Ovidius Constanta -  Facultatea de 
Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole), o statiunc de ccrcctari specilizata in agricultura si 
viticultura (Statiunea Experimentala pentru Cais si Agricultura Silistra) si o camera de 
comerţ (Camera de Comerţ. Industrie, Navigaţie si Agricultura Constanta). Aceste 
organizaţii au agreat sa participe activ la proiect, sa contribuie la dezvoltarea serviciilor si 
sa completeze serviciile Centrului cu resurse specializate si de coaching. Pana Ia 
finalizarea proiectului, ele vor crea un partcncriat operational care va stabili in detaliu 
contributia fiecărei organizaţii la realizarea obiectivelor si activitatilor Centrului. Un flux 
permanent de informaţii de afaceri, informaţii asupra oportunitatilor de afaceri, acţiuni 
comune si proiecte viitoare vor anima acest partcncriat de operare a Centrului.

Toate serviciile oferite de Centru vor promova si sprijini dezvoltarea de afaccri si relaţii 
transfrontalière, acoperind atat servicii de afaceri cat si servicii tehnice, gratuite sau contra- 
cost. bazate pe o strategie clara de preturi care nu va genera venituri nete. Toti membrii 
ambelor asociaţii profesionale partenere din Romania si Bulgaria vor avea acces gratuit la 
serviciile centurlui, inclusiv la participarea la evenimente. Suplimentar, conştient de nevoia 
de a răspunde strategiilor naţionale si europene de profil. Centrul va promova permanent 
viticultura si metodele de producţie sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole 
regionale si transfrontalière in strategiile de dezvoltare relevante, precum si utilizarea 
resurselor locale. De asemenea, vor fi promovate schimburile de bune practici, de 
experienţa si iniţiativele comune la nivel transfrontalier.

Centrul va oferi servicii prin urmatoarclc unitati :



S  Scrvicii de promovare si dezvoltare transfrontaliera: centrul va oferi informare 
si asistenta in promovarea si dezvoltarea afàccrilor. dupa cum urmeaza:

Servicii de informare asupra oportunitatilor transfrontalière (in Ostrov si Silistra. La 
Ostrov -  localizat la parterul centrului):

■ Oferte si cereri de afaceri (oferte si cereri de produse si scrvicii cu potcntial 
transfrontalier)

■ Informaţii asupra licitaţiilor publice in regiunea de graniţa romano-bulgara,
legate de vinuri si produse alcoolicc. viticultura, bunuri si echipamente
conexe, accesorii.

* Oferte si cereri de schimburi tehnologice
■ Promovarea rezultatelor din ccrcctare-dezvoltarc către sectorul oenologiei si 

viticulturii
■ Informaţii asupra legislaţiei romaneşti si bulgare
■ Informaţii asupra surselor de finanţare pentru initiative commune.

Informaţia va fi disponibila la sediul centrului si sub-centrului, precum online. De 
asemenea, stakeholdcrii Centrului vor fi implicaţi in diseminarea informaţiei 
specializate pana la extinderea geografica a Centmlui. Metodele de diseminare vor 
fi website-ul Centrului, buletine electronice pentru membrii si clienţii Centrului si 
prin intermediul partenerilor si stakcholderilor proiectului.

Facilitarea parteneriatelor si contactelor de afaceri transfrontalière:

■ Partcncriate de afaceri si inovare intre companii si centre de ccrcctare- 
dezvoltarc (Ostrov si Silistra ; la Ostrov - spatii de intalnirc si partneriate la 
etajul 1 al Centrului);

■ Vizite de studiu, de schimb de experienţa;
■ Misiuni economice;
■ Organizarea/participarea la târguri si expoziţii (Ostrov: spatii de expunere la 

parter);
■ Expoziţie permanenta a produselor si ofertei membrilor partenerilor de proiect 

(Ostrov: spatii de expunere la subsol).

Servicii cu valoare adaugata (Ostrov si Silistra; la Ostrov - parter).

■ Asistenta primara pentru identificarea de surse de finanţare pentru iniţiativele 
transfrontalière in domeniul economic si dc ccrcctare-dezvoltarc.

■ Asistenta primara privind legislaţia, standardele, etc. ale tarii vecine.
■ Scrvicii dc contabilitate, surse dc finanţare, asistenta juridica.

S  Scrvicii tchnicc pentru întreprinderile viticole de pe ambele graniţe, cu o 
abordare complementara:

■ Laborator dc analize organolcpticc (in Ostrov -  subsol)
■ Laborator de microbiologie (in Silistra -  etajul 2)
■ Laborator de analize agrochimice (in Ostrov - parter)

S  Scrvicii de instruire: Centrul va organiza sesiuni de instruire si pregătire 
profesionala de scurta si lunga durata, atat calificare cat si specializare, in 
Ostrov si Silistra (in Ostrov: facilitati de instruire la etajul I).



J  Servicii de informare si documentare pe teme generale transfrontalière: 
biblioteca si mediateca. In Ostrov, unitatea va deţine si 3 calculatoare concctatc 
la internet pentru a permite firmelor interesate navigarea gratuita, iar la Silistra
un calculator (in Ostrov: la parter)

S  Servicii de tip helpdesk: (1) servicii de secretariat -  preluarea mesajelor 
telefonice, fax. email; traduceri din/in romana si bulgara: corespondenta de 
contact si (2) serv icii dc ghidare ia biblioteca, multi-media. internet si navigare 
in bazele dc date (Ostrov si Silistra; in Ostrov - parter)

S  Scrvicii cu valoare adaugata in sectorul vitiviniculturii in vederea stimulării 
cercetării si inovării: pe ambele graniţe, Centrul va administra cate un teren 
cultivat cu vita de vie dedicat experimentelor si demonstraţiilor, atat pentru uz 
intern cat si pentru proiecte.

3. CONTEXTUL PROIECTULUI

3. 1 Situaţia existenta a obiectivului ile investiţii

In prezent pc terenul studiat, amplasat pe strada Regiei. în satul Ostrov, comuna Ostrov se
află mai multe corpuri dc clădire. Acestea sunt corp C19 cu S= 1228 mp si regim de
înătime D+P+4 cu denumirea de Fosta clădire R.M.S / Sediu cazarmă grăniceri. C20 cu 
S=78 mp. C22 cu S=97 mp si C23 cu S=71 mp. acestea din urmă cu regim de înălţime P. 
Amplasamentul este împrejmuit cu gard de beton si plasă de sârmă în partea de sud si nord 
si cu plasă de sârmă în partea de est si vest. Terenul este în proprietatea beneficiarului, 
având suprafaţa dc 7000 mp. conform nr. cadastral 10250.

3.2 Situaţia constructiva propusa

în cadrul proiectului se propune crearea Centrului de Oenologie si Viticultura "Terasele 
Dunării' prin reabilitarea clădirilor aflate în incinta aplasamentului studiat. Acest lucru se 
va realiza în etape. Intr-o primă fază. prin prezentul proiect se propune reabilitarea corpului 
principal C19 cu S= 1228 mp si regim de înătime D+P+4 cu denumirea dc Fosta clădire 
R.M.S / Sediu cazarmă grăniceri. Acest corp va fi reabilitat cu finanţare din fonduri 
europene cât si din fondurile beneficiarului. Astfel în acest proiect vor fi incluse etajele 
demisol, parter si etaj 1 din clădirea principală în finanţarea din fondurile europene, iar 
etajele 2, 3, 4 se vor executa din fonduri proprii. Reabilitarea sc va realiza pe întreg 
imobilul, cu precizarea că suprafeţele exterioare aferente etajelor demisol, parter si etaj 1 
vor fi finantate prin fonduri europene, iar celelalte prin fonduri proprii. De asemenea 
corpurile C20. C22, C23 nu fac parte din prezentul proiect. Având în vedere puternicul 
caracter al zonei, si anume caracterul viticol, noile funcţiuni propuse vor aparţine sferei 
turism ului viniviticol: cazare, alimentatic si expoziţie. Asfel clăd irea  va avea  Ia dem iso l un 
laborator oenologie si o zonă dc expoziţie, iar la etajele superioare fuctiuni turistice cum ar 
fi cazarea si alimentatia. Dc asemenea turiştii prezenţi vor avea parte dc numeroase 
activităti caracteristice zonei: plimbări si vizite în potgorii. plimbări cu barca, vizite în 
unitatea de producţie a vinului din incinta complexului. Toate acestea vor completa 
caracterul oenologie al turismului care sc va practica în acest loc. Accesul auto precum si 
cel pietonal va fi asigurat atât pc latura sudică a amplasamentului cât si pe latura vestică. 
Constructia va păstra acelaşi caracter arhitectural, nerealizându-se lucrări care să îi afecteze 
silueta. Mai mult se vor păstra majoritatea acceselor în clădire. în partea estică va fi 
amplasată parcarea pentru clienţii unitătii de cazare, iar în partea de nord pentru angajaţi.



Vor exista în total un număr dc 61 locuri dc parcare pentru clienţi si 11 locuri pentru 
angajaţi. Pc întreaga incintă vor fi amplasate zone verzi si alei de promenadă, toate 
amenajate în spiritul locului.

Prin propunere nu se va altera în nici un fel silueta clădirii. Intervenţiile propuse se vor 
materializa la nivelul finisajelor si la nivelul lucrărilor de consolidare a suprastructurii. In 
scopul materializarii compartimentărilor propuse se vor afecta doar pereţii interiori 
existenti, ncstructurali, prin demolarea completa a acestora sau practicarea de goluri noi in 
aceştia.

In cadrul prezentului proiect se propun si refacerea straturilor hidroizolatoare ale terasei 
necirculabile de peste ultimul etaj. Dc asemenea se vor reface straturile hidroizolatoare ale 
zonei de terasa de peste parter, care se va transforma in terasa circulabila si va fi amenajata 
ca terasa exterioara pentru servirea mesei, aferenta restaurantului. De asemenea se propun 
reabilitarea scărilor metalice exterioare, prin demolarea pereţilor metalici pcrimetrali care 
inchid scările exterioare, demontarea treptelor metalice si a podestclor intermediare din 
tabla si înlocuirea acestora, sablarea. grunduirea si vopsirea anticoroziva a structurilor 
metalice cc se pastreaza. urmate de rcfaccrca închiderilor pcrimctralc a scărilor cu pereţi 
cortina pe structura metalica si ferestre termoizolatoare. La partea exterioara, imobilul se 
va termoizola cu polistiren expandat de 5...10cm grosime, dupa execuţia lucrărilor de 
consolidare propuse a pereţilor pcrimetrali. Se vor reface in totalitate elementele exterioare 
decorative ale structurii, asa cum erau in situatia iniţiala.

Imobilul va fi branşat la toate reţelele edilitare existente în zonă. Se vor reface instalaţiile 
interioare aferente imobilului pana la etajul 1 al acestuia. Incalzirea imobilului se va facc 
cu o centrala termica amplasata la parterul cladrii. Scurgerea apelor pluviale se va face 
conform situatiei iniţiale, prin burlane amplasate la exteriorul clădirii.



IL OBIECTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE M OBILIER SI 
ECHIPAM ENTE INDEPENDENTE PENTRU CENTRUL TRANSFRONTALIER 

DE OENOLOG IE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII” , CERINŢE
TEH N ICE GENERALE

Prevederile prezentei secţiuni se completeaza cu specificaţiile tehnice stabilite in 
Fisele tehnice 24 -  51, 53, dispoziţie de şantier privind descrierea componentei 
ansamblului de retelistica, parte integranta din documentaţia de atribuire.

1. Obiectul contractului

Obiectul contractului consta in furnizarea dc dotări spccificc independente pentru spatiile 
care deservesc Centrul de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării": mobilier, aparatura 
video si de sonorizare, computer si accesorii pentru computere, accesorii pentru rctca de 
internet, extinctoare, precum si echipamente specifice de laborator pentru un laborator de 
analize organoleptice si un laborator de analize agrochimicc, respectiv:
160 scaune, 6 mese mari, I ansamblu sonorizare, 1 videproiector fix, 3 ecran 

videproiector. 2 videopriector mobil, 8 mese joase. 4 fotolii, 9 birouri lemn, 11 scaune 
birou, 7 calculatoare, 2 imprimante, I ansamblu retelistica, 1 ansamblu internet, 9 
dulapuri, 4 standuri mobile, 7 extinctor mobil, l masa laborator, 20 pahare, I balanţa 
analitica 200 gr., I balanţa tehnica semiautomata 600 gr, 1 spectofotometru UV VIS 190- 
900nM, 1 etuva termostatare, l PH metru. I nisa chimica, I centrifuga laborator 0-6000 
rot/min, 1 agitator mecanic, 1 cuptor electric calcinare, l aparat distilare apa TIP DP-RZ
(S)

Cantitatea pe fiecare tip de produs in parte se regaseste in cadrul Devizului general 
secţiunea III.3 Dolari iar detaliile tehnice minime se regăsesc in Fisele tehnice individuale 
(F5) nr.24 -  nr.51, 53. dispoziţia dc şantier privind descrierea ansamblului de retelistica.

2. Cerinţe suplimentare privind produsele:

Produsele ofertate conform cerinţelor prezentului caiet dc sarcini, vor fi noi. Nu sunt 
admise produse sccond hand sau re manufacturate

Pentru produsele ce necesita montaj, furnizorul trebuie sa asigure montajul acestora la 
sediul indicat de beneficiar.

Operatorii economici au obligaţia dc a depune oferta pentru toate produsele cc fac obiectul 
prezentei achiziţii, sub sancţiunea respingerii ofertei ca neconforma.

3. Cerinţe privind garanţia produselor:
Garanţia minim acordata produselor este cea specificata in dreptul fiecărui tip de produs, 
conform Fiselor tehnice nr.24-nr.51,53.
Termenul de garanţie curge de la data punerii in funcţiune a echipamentelor sau montării 
dotărilor, dupa caz.

Atentie! Ofertarea unor termene dc garanţie inferioare termenelor minime de garanţie 
solicitate conform Fiselor tehnice F5 atrage respingerea ofertei ca neconforma.



Operatorii economici au dreptul de a oferta termene de garanţie superioare 
termenelor minime solicitatc de achizitor (beneficiar).

4. Service-ul in perioada de garanţie
Operaţiunile de revizii in perioada dc garanţie sunt gratuite, cu excepţia consumabilelor.
In perioada de garanţie furnizorul va asigura prin service la locaţia beneficiaailui 
funcţionalitatea echipamentelor/dotarilor. astfel:

>  Termenul de intervcntic al furnizorului pentru stabilirea cauzei defecţiunii 
cchipamentelor/dotarilor este de maxim 5 zile de la data sesizării in scris din partea 
achizitorului a unui defect de funcţionare.

>  Furnizorul va remedia defecţiunile aparute in perioada dc garanţie pe cheltuiala sa 
in termen de 10 zile lucratoare de la data stabilirii cauzei defecţiunii.

>  In cazul unor defecţiuni majore ce nu pot fi remediate, furnizorul are obligaţia sa 
inlocuiasca echipamcntelc/dotarile defecte cu altele similare sau sa remedieze 
defecţiuni Ic intr-un termen de convenit de comun acord cu beneficiarul privat, dar 
nu mai mult dc 30 de zile lucratoare de la data stabilirii cauzei defecţiunii.

Operatorii economici au dreptul de a oferta termene mai mici dc 
interventie/remediere/inlocuire in cazul cchipamentelor/dotarilor defecte.

5. Condiţii de livrare
Bunurile ce fac obiectul prezentei documentaţii de atribuire vor fi transportate, livrate si 
montate, după caz. la locul de implementare a proiectului respectiv la adresa indicata dc 
beneficiar: str.Regiei nr. 1. sat Ostrov, comuna Ostrov, judeţul Constanta

6. Durata contractului:
Durata dc livrare a produselor -  dotări va fi de maxim 2 luni de la data comenzii din partea 
beneficiarului, ulterior semnării contractului dc ambele parti.

Durata contractului este data de perioadele cumulate pentru livrare, transport si montaj 
inclusiv punere in funcţiune a echipamentelor (dupa caz) la beneficiar.

Sc va depune un grafic de livrare echipamente si dotări cu evidenţierea termenelor pentru: 
transport la sediul achizitorului, livrare, montaj, punere in funcţiune pentru toate produsele 
ce fac obiectul prezentei achiziţii.

Ofertanţii vor avea posibilitatea sa propună o durata de livrare mai mica de 2 luni.

7. Livrabile
Livrarea produselor se va efectua minim în baza următoarelor documentelor de însoţire a 
mărfii:

S  factura fiscala,
S  aviz de insotire a mărfii,
S  certificate de calitate, ccrtificatc dc garanţie 
S  certificate dc conformitate produs/agremente tehnice 

Aceste documente vor fi puse la dispoziţia beneficiaailui la data livrării produselor.



S. Recepţia
Vor fi realizate cel puţin urmatoarcle:

^  verificări vizuale si dimensionale 
S  verificarea echipamentului/dotarilor 
S  testarea funcţionala a echipamentului/dotarilor

Recepţia cantitativa sc face la locul de livrare menţionai de beneficiar, unde dupa 
verificarea corespondentei tehnice si a cantitatilor se va incheia un proces-verbal de 
rcccptie, conform cerinţelor din contract. In cazul in carc produsele furnizate de firma 
castigatoarc nu coincid in tot sau in parte din punct de vedere al cerinţelor tehnice, preţului 
sau calitatii cu ccl din oferta, beneficiarul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul de 
achizitic si de a solicita daune compensatorii.

Recepţia calitativa se va considera încheiata doar dupa montajul echipamcntclor/dotarilor 
(unde este cazul) si punerea acestora in funcţiune.

Odata cu instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea corecta a 
echipamcntclor/dotarilor se vor verifica si parametrii funcţionali ai acestora, conform 
cârtii tehnice/manualului dc utilizare.

9. Alte precizări

Specificaţiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 
ansamblul condiţiilor si cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, 
oferta.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. în acest sens, orice ofertă prezentată 
care se abate de la prevederile Specificaţiilor tehnice, va fi luată in considerare, dar numai 
în măsura în carc presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale 
prezentate in aceasta.

In cazul în care în cuprinsul documentaţiei tehnice se regăsesc definite specificaţii tehnice 
care indica o anumita sursa, producţie, procedeu special, o marca de fabrica sau dc comerţ, 
un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie acestea se vor interpreta prin adaugarea 
menţiunii ..sau echivalent”.

Documentaţia tehnica se va prezenta in limba romana sau in limba engleza.



MI. PROCEDURA APLICATA

1. Procedura aplicata este Procedura sim plificata cu respectarea prevederilor Anexei 9 
la Contractul de finanţare nr. 57405/17.07.2013, modifícala conform Act Adiţional
nr.4/05.08.2014 - Reguli privind achiziţiile de lucrări, bunuri şi contracte de servicii pentru 
beneficiarii români care nu au statut de autorităţi contractante şi nu cad sub incidenţa art.9, 
litera c) şi c l)  în conformitate cu dispoziţiile OUG 34/2006. modificata şi completata
1.1. Principiile care guvernează prezenta procedura

Pe parcursul întregului proces de achiziţii publico, următoarele principii şi reguli vor fi 
respectate:

>  Principiul transparentei
> Principiul economicităţii
>  Principiul cficicntci
>  Principiul eficacitatii

2. Excluderea din procedura
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care arc drept membri în cadrul consiliului 
dc administraţie/organ de conducere sau dc supervizare şi/sau arc acţionari ori asociaţi 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se 
află în relaţii comerciale, cu persoane ce deţin funcţii de decizie sau fac parte din 
structurile actionariatului în cadrul beneficiarului privat (achizitorului), este exclus din 
procedura de atribuire a contractelor.
Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri:
a)să deţină pachetul majoritar de acţiuni in doua firme participante pentru acelaşi tip de 
achiziţie;
b)să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul 
unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau. după caz. a celei în care 
este ofertant asociat.

3. Clarifican
In termenul stabilit in secţiunea Fisa de date a achiziţiei, operatorii economici pot solicita 
clarificări privind documentaţia de atribuire iar achizitorul este obligat să răspundă la 
aceste solicitări în mod clar. complet şi fară ambiguităţi, cât dc curând posibil, într-o 
perioadă care nu va depăşi 3 zile calendaristice de la primirea unei astfel de solicitări de la 
operatorul economic.
Achizitorul va transmite răspunsurile la clarificările solicitate, împreună cu întrebările 
corespunzătoare, tuturor operatorilor economici carc au obţinut, conform accstci proceduri, 
documentele de atribuire, luând măsuri să nu dezvăluie identitatea cclui carc solicită 
clarificările. De asemenea, achizitorul va publica răspunsurile la întrebări pentru clarificări 
pe pagina dc internet a Programului.
Achizitorul arc dreptul, după publicarea anunţului de participare, să prelungească termenul 
limită pentru transmiterea ofertelor, cu condiţia să respecte regulile privitoare la 
publicitatea acestei măsuri pe pagina de internet a programului
w w w .cbcrom aniabu luaria .eu .
Extinderea termenului limită pentru depunerea ofertelor va fi făcută cu ccl puţin 3 zile 
calendaristice înainte de expirarea termenului limită de depunere a ofertelor aşa cum a fost 
stabilit iniţial, in urma unei solicitări justificate din partea oricărui operator economic 
interesat si numai daca solicitarea in acest sens a fost transmisa in termenul stabilit pentru 
solicitarea de clarifican, conform informaţiilor din Fisa de date a achiziţiei.

4. Criteriile si cerinţele de calificare
Criteriile de calificare/eligibilitate nu vor fi modifícate în timpul procedurii de achiziţic, 
procedura dc achiziţie începe în momentul publicării anunţului dc participare împreuna cu
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spccificatiilc tehnice şi sc finalizează la data elaborarii notei justificative de atribuire a 
contractului de furnizare.
Criteriile si cerinţele dc calificarc/cligibilitatc publicate in Fisa de date a achiziţiei -  parte 
integranta din Spccificatiilc tehnice vor sta la baza evaluarii eligibilităţii ofertanţilor.

5. Prim irea, deschiderea şi evaluarea ofertelor
Achizitorul are obligaţia să înregistreze ofertele în ordinea cronologica a depunerii. 
Achizitorul are obligaţia să evalueze doar ofertele înregistrate până la data si ora limită 
stipulate în anunţul dc participare
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor sunt stabilite conform Anunţului de 
participare publicat pe sitc-ul programului. >en»inaniabuitian:i.eu.
Ofertele intarziate nu vor fi deschise şi vor fi returnate operatorului economic.
Operatorii economici care depun oferte au dreptul dc a participa la şedinţa de deschidere a
o fete lor.
Data. ora. locul si condiţiile de participare la şedinţa dc dcschidcrc a ofertelor sunt stipulate 
in anunţul de participare.
Achizitorul are obligaţia să întocmcasca o nota pentai a justifica atribuirea contractului 
conform documentelor de atribuire in care se prezintă avantajele tehnice si financiare care 
motiveaza alegerea in raport cu cclalaltc oferte primite/specificatiilc tehnice, pe baza 
elementelor de departajare stabilite conform Fisei de date a achiziţiei 
Beneficiarul privat (achizitorul) va comunica în scris în 3 zile calendaristice dc la data 
finalizării procedurii de evaluare, dar în perioada de validitate a ofertelor, rezultatele 
procedurii de atribuire a contractului/contractelor către toţi participanţii din procedura, 
indicând un termen limită clar şi procedura pentru prezentarea oricărei contcstatii.
De asemenea, achizitorul arc obligaţia să publice în 5 zile calendaristice de la semnarea 
contractului dc achiziţie, un anunţ dc atribuire, prin aceleaşi mijloace ca cele utilizate la 
anunţul dc participare -  pe pagina m:niiabuli:ana.cu cu informaţii despre
castigatorul contractului. Achizitorul arc obligaţia să rezolve toate contcstatiile primite, 
conform dispoziţiilor documentaţiei de atribuire.

6. Rezolvarea contestatiilor
Oricc persoana carc se considera vatamata printr-un act al achizitorului, poate depune 
contestatie împotriva respectivului act considerat nelegal sau carc aduce atingere dreptului 
ori unui interes legitim al persoanei respectiv, in termen dc 3 zile incepand cu ziua imediat 
urmatoare luării la cunostinta despre respectivul act.
Contcstatiile se depun la sediul Achizitorului Str. Regiei nr. 1, Ostrov. Judeţul Constanta 
Tel.: +4 0241 857546. Fax: +4 0241 857545, E-mail: tcrascledunariiY/,domeniileostrov.ro 
prin mail sau fax
Dupa primirea oricărei contcstatii Achizitorul va face toate verificările si va lua toate 
masurile pentru remedierea pretinsei incalcari a dreptului contestatorului, inclusiv 
reevaluarea sau revocarea actului contestat.
In termen dc 1 zi lucratoare achizitorul va comunica contestatorului precum si celorlalţi 
participanţi la procedura masurile adoptate pentru rezolvarea contestatiei.
Dupa primirea unei astfel dc comunicări, contestatorul carc considera ca masurile luate de 
achizitor sunt suficiente pentai remedierea pretinsei incalcari va transmite in termen de 1 zi 
lucratoare, prin fax sau mail la sediul achizitorului, o notificare prin care renunţa la dreptul 
sau de a formula contcstatic in fata instantclor judecătoreşti competcntc.
In caz contrar, contcstatiile se depun la instantelc judecătoreşti competente potrivit legii, 
contcstatorul avand obligaţia de a comunica achizitorului intentia sa privind formularea 
unei contcstatii in fata instantclor judecătoreşti si contcstatia motivata in termen dc I zi 
lucratoare de la primirea comunicării din partea achizitoailui.



7. Anularea procedurii de atribuire
Achizitorul arc obligaţia să anuleze proccdura dc atribuire în următoarele cazuri:

• Niciuna dintre oferte nu corespunde specificaţiilor tehnice descrise în documentaţia 
dc atribuire;

• Pc parcursul analizei, evaluarii si/sau finalizarii procedurii dc atribuire se constata 
erori sau omisiuni, iar achizitorul se afla in imposibilitatea de a adopta masuri 
corective fâra ca acestea sa conducă la incalcarea principiilor ce guverneaza 
prezenta procedura.

Achizitorul va intocmi un raport pentru a justifica dccizia dc anulare a proccdurii de 
atribuire. In acest caz, achizitorul va comunica în scris. în 3 zile calendaristice dc la data 
anulării, tuturor ofertanţilor/operatorilor economici participanţi motivele anulării 
procedurii de atribuire. Operatoail economic participant la procedura de atribuire este 
considerat operatorul economic care a prezentat oferta în cadrul termenului limită aşa cum 
este indicat în documentaţia de atribuire.

8. E laborarea şi semnarea contractului
Contractul se va semna numai cu opcratoml economic castigator stabilit prin nota 
justificativa dc atribuire.
Contractul trebuie încheiat în două exemplare originale în formă scrisă, semnate dc către 
ambele părţi, ştampilate şi datate. Contractul trebuie să fie valid pentru o perioada suficient 
dc lungă pentru a permite implementarea proiectului conform datelor din contractul dc 
finanţare, cu documente ataşate şi cu graficul de livrare.
Contractul trebuie să stipuleze datele de identificare ale celor două părţi semnatare, 
conturile, subiectul, valoarea, durata contractului, precum şi valoarea garanţiilor 
contractuale.
Modificarea contractelor de achiziţie prin extinderea execuţiei contractului trebuie tăcută 
astfel încât implementarea şi plăţile financiaro vor fi făcute înainte de expirarea 
contractului dc finanţare încheiat cu Autorităţile Manageriale şi respectând regulile şi 
principiile aşa cum sunt menţionate mai sus.
Vor fi prevăzute in mod expres condiţii referitoare la livrare, montaj, punere in funcţiune 
reccptie, standard de calitate, service, garanţii, posibilitatea de acordare a unui avans, 
conform prevederilor legale aplicabile.
Oferta aleasa si specificaţiile tehnice vor fi parte integranta din contract, sub forma de 
anexe.
Daca in cursul derulării contractului se constata ca anumite parti ale ofertei sunt inferioare 
sau nu corespund cerinţelor caietului dc sarcini (specificaţiilor tehnice), prevalcaza 
prevederile caietului de sarcini (specificaţiile tehnice).
Nu pot face obiectul vreunei modificări oferta castigatoarc sau specificaţiile tehnice care au 
stat la baza atribuirii contractului.
Orice contract semnat in condiţiile legislaţiei naţionale in vigoare incepe sa producă efecte 
din momentul semnării acestuia de către ambele parti. Anterior semnării contractului nu 
pot fi furnizate/prestate bunuri/servicii si nu pot fi cfcctuatc plaţi. Acclasi principiu este 
aplicabil si actelor adiţionale la accstc contracte.

Ajustarea preţului contractului nu este posibila, cu excepţia următoarelor situatii:
1. atunci cand survin circumstanţe imprevizibile si independente dc voinţa pârtilor
2. atunci cand durata de aplicare a procedurii, in mod neprevăzut, depăşeşte perioada 
preconizata iniţial din motive care exclud orice culpa a beneficiarului/operatorului 
economic.
In oricc situatie, preţul contractului nu poate fi ajustat decât in masura strict necesara 
pentru acopcrirea creşterii costurilor pe baza carora s-a fundamentat preţul contractului. 
Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie nu trebuie sa conducă in niciun caz la



dcpasirca pragurilor prevăzute in O.U.G. nr. 34/2006 sau la diminuarea avantajelor 
mentionatc in nota justificativa dc atribuire.

Modificarea contractului de achiziţie se rcalizeaza prin acte adiţionale.
Modificări la contract se pot fiice doar in perioada de exccutic a contractului. 
Orice modificare carc prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie facuta astfel 
incat implementarea sa fie realizata inaintea expirării contractului de finanţare in cauza. 
Orice modificare a contractului nu trebuie sa conducă la diminuarea avantajelor mentionatc 
in nota justificativa de atribuire.

Oferta carc a stat la baza semnării contractului se poate modifica, in cazul produselor, doar 
cu aprobarea autoritatii dc management/operatorului de program, daca ceea ce s-a ofertat 
nu se mai comercializeaza in mod curent pe piaţa (cu prezentarea unei dovezi in acest sens) 
si daca produsele se înlocuiesc cu unele avand caracteristici egale sau superioare din punct 
dc vedere tehnic care nu ridica probleme dc compatibilitate, fara modificarea preţului.

Notă
Conform Ordinului Ministrului Economici şi Finanţelor nr.2310/20071. privind procedura 
pentru înregistrarea contractelor încheiate între persoanele juridice din România şi 
persoanele juridice străine sau persoanele fizice rezidente, persoanele juridice din România 
sunt obligate să înregistreze contractele cu persoanele juridice străine sau persoanele fizice 
nerezidente carc efcctucază pe teritoriul României, dispoziţii pentru servicii precum lucrări 
dc construcţii, instalatii, activitati de supraveghere, activitati de consultanta, asistenta 
tehnica sau orice alte activităţi care ar putea constitui instituţii permanente în România, 
înregistrarea contractelor este realizată la instituţiile fiscale teritoriale din jurisdicţia 
persoanei juridice, a beneficiarilor activităţilor mai sus menţionate, unde îşi au sediul lor 
fiscal, conform legii.

In cazul in carc documentaţia integrala nu poate fi descarcata de pe site-ul Programului 
C'BC -  Romania-Bulgaria 2007-2013, aceasta poate fi obtinuta de la achizitorul 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VITIVINICOLA „TERASELE DUNĂRII7' OSTROV in 
urma unei solicitări scrise transmisa prin fax + 40 241857545 sau e-mail: 
tcraselcdunarii ¿7.domeniileostrov.ro. in termen dc cel mult 3 zile dc Ia primirea solicitării.

1 Publicat în Monitorul Oficial nr.858 din 13 Decembrie 2007



IV. FISA DE DATE A ACH IZIŢIEI
'

1. INFORMAŢII GENERALE

1.1 Achizitorul

Nume: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VITIVINICOLA „TERASELE 
DUNĂRII” OSTROV
Adresa: str.Regiei nr.l, cod poştal 90722 
Localitate: Ostrov, judeţul Constanta Ţara:

0
Roman ia

Persoana dc contact: 
BELU Oana-Camclia

Telefon: + 40 241857546

Email:
terascledunarii <7domcniilcostro\ ro

Fax:+ 40 241857545

1.2 F inanţarea contractului
Programul dc Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007 -  2013, Axa 
prioritara 3: Dezvoltare economica si sociala. Domeniu 3.1: Sprijinirea cooperării 
transfrontalière în mediul dc afaceri si promovarea unei imagini si identitati 
regionale (ERDF 84%. bugetul de stat 13% si 2,18% surse proprii ale 
beneficiarului)

1.3 Depunerea ofertelor
a)Termenul limită de depunere a ofertelor (data şi ora): conform informaţiilor 
furnizate in Anunţul de participare la procedura publicat pe site-ul
www.cbcromaniabulaaria.eu/ Achiziţii publice/Bcneficiari privaţi din Roman ia.

b) Adresa unde se primesc ofertele: str.Regiei n r .l ,  cod poştal 907220, Ostrov, 
comuna Ostrov, judeţul Constanta, Rom anía.

Nota: Orice ofertă primită după data si ora limita dc depunere a ofertelor, publicate 
in cadrul Anunţului dc participare sau la altă adresă decât cea mai sus menţionată 
nu va fi evaluată de către achizitor si va fi rcturnată ncdeschisă expeditorului

1.4 Clarifican
Eventualele clarificări asupra achiziţiei pot fi transmise catre ASOCIAŢIA 
PROFESIONALA VITIVINICOLA .TERASELE DUNĂRII" OSTROV in scris 
prin fax + 40 241857545 sau e-mail: terase ledunan i a  domen ii tcostro\, ro. 
completând Formularul 9 pana în cel mult 3 zile lucratoare înainte de data 
limită de depunere a ofertelor, prin fax sau mail.
Răspunsul la clarifican va fi oferit solicitantului in cel mult 3 zile de la primirea 
unei astfel de solicitări si fara dczvaluirca identitatii celui care a solicitat 
clarificările, va fi transmis spre stiinta tuturor operatorilor economici care au
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obtinut documcntatia dc atribuire, respectiv va fi publicat pe sitc-ul Programului 
CBC -  Roman ia-Bulgaria 2007-2013.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢII

2.1 Dcscricrc
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:

Furnizare mobilier si echipamente independente pentru Centru Transfrontalier 
de Oenologie si Viticultura „Terasele Dunării'’
CPV: 39100000-3 Mobilier; 38000000-5 Echipamente de laborator; 32321200-1 
Echipament audiovizual; 30200000-1 Echipament si accesorii pentru computer;
35111300-8 Extinctoare
2.1.2Descriere produselor care vor fi achiziţionate

Furnizare mobilier si echipamente independente pentru Centru Transfrontalicr dc 
Ocnologie si Viticultura 'Terasele Dunării”: ¡60 scaune, 6 mese mari.l ansamblu 
sonorizare, / videproiector fix. 3 ecran videproiector, 2 videopriector mobil. 8 
mese joase. 4 fotolii. 9 birouri lemn, I I  scaune birou. 7 calculatoare, 2 
imprimante. I ansamblu retelistica. I ansamblu internet. 9 dulapuri. 4 standuri 
mobile. 7 extinctor mobil. I masa laborator. 20 pahare. 1 balanţa analitica 200 gr., 
I balanţa tehnica semiautomata 600 gr. I spectofotometru UV VIS 190-900nM. I 
etuva termos/atare, 1 PH metru, 1 nisa chimica. J centrifuga laborator 0-6000 
rot/min, I agitator mecanic, I cuptor electric calcinare, l aparat distilare apa TIP 
DP-RZ(S)
Caracteristicile tehnice ale produselor sunt detaliate in Fisele tehnice 24-51,53, 
parte integranta din documcntatia de atribuire.

Valoare estimata totala: 31,321. 7S curo fara TVA rcspcctiv 140,161.84 Lei fara  
TVA
la curs Euro BNR din 02.07.2015: 1 EURO -  4.4749 lei

Atentic! Este obligatorie încadrarea ofertei financiare in valoarea estimata a 
contractului.
2.1.3. Numele contractului şi a locaţiei furnizării
Furnizare mobilier si echipamente independente pentru Centru Transfrontalier de 
Oenologie si Viticultura 'Terasele Dunării" ________________________

(a) Lucrări □ (b) Produse 
X

(c) Servicii

Execuţie □
Proiectare şi execuţie □ 
Realizarea prin orice 
mijloace corespunzătoare 
cerinţelor specificate de 
achizitor □

Cumpararc 
Leasing 
închiriere 
Cumpararc în rate

Punctul principal de lucru Locaţia principal 
furnizare

X
□
□

□

de

Categorie de servicii
2A □
2B □

Locul principal de 
dispoziţie

Str.Regiei n r .l , sat 
Ostrov, comuna Ostrov, 
judeţul Constanta

2.1.4 Durata contractului de achiziţie
Cel mult 2 luni de la data comenzii din partea achizitorului, ulterior semnării



contractului între ambele părţi

3. MODUL DE DEPARTAJARE A O FERTELO R , ALEGEREA O FERTEI 
CASTIGATOARE

Etapa de departajare a ofertelor va avea loc ulterior analizarii ofertelor din punct de vedere 
al eligibilităţii (îndeplinirea cerinţelor de calificare), al conformităţii ofertei tehnice 
(îndeplinirea cerinţelor tehnice minime), al conformităţii ofertei financiare (încadrarea 
ofertei financiare in limitele valorilor estimate).

In aceasta etapa nu vor fi analizate ofertele care nu indeplinesc toate cerinţele de calificare, 
toate cerinţele tehnice minime solicitatc sau nu se incadrcaza in limitele valorilor estimate.

Departajarea ofertelor care corespund din punct de vedere tehnic cel puţin cerinţelor 
stabilite in Documentaţia de atribuire, inclusiv in Fisele tehnice 24-51,53, dispoziţia de 
şantier privind retelistica se va face pe baza propunerii financiare celei mai avantajoase, 
respectiv al preţului cel mai scăzut ofertat dintre ofertele admisibile (corespunzătoare din 
punct de vedere tehnic si eligibile din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor de 
calificare) .

Modul de departajare a ofertelor nu se va modifica pe parcursul procedurii de achiziţie si 
va sta la baza departajarii ofertelor carc indeplinesc toate cerinţele dc calificare, sunt 
conform cerinţelor tehnice, propun oferta financiara acceptabila.

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de ofertă Limba rom ana
4.2. Moneda in care este exprimat preţul 
contractului :

LEI si Euro fara TVA

Pentru echivalenta în euro a preţului 
ofertei se va utiliza cursul de schimb 
publicat de BNR la data demararii 
procedurii 02.07.2015: 1 euro = 4.4749 
lei

4.3. Perioada minimă dc valabilitate a 
ofertei

60 de zile de la data limita de depunere a 
ofertelor inclusiv.

4.4. Prezentarea ofertei (din punct de vedere tehnic şi financiar):
4.4.1. -  CERINŢE DE CA LIFICARE
4.4.2. - CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI

Conform cerinţelor detaliate mai jos:

4.4.1 CERINŢE DE CA LIFICARE

4.4 .LI.) S ituatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la
înscrierea in registrul comerţului sau al profesiei._________________________________
4.4.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Inform aţii si form alitati necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor mentionate:



a) Lista cuprinzând asociaţii (Formularul 7 Dcclaratic privind lista asociaţilor), 
completata de ofertant sau împuternicitul acestuia, daca este cazul.
b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere (Formularul 8) -  Oferta trebuie sa 
cuprindă un acord sau o scrisoare preliminara dc asociere in care sa se menţioneze ca toti 
asociaţii isi asuma raspundcrca colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca 
liderul asociatici este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instrucţiuni in numele 
tuturor asociaţilor si este răspunzător in nume propriu si in numele Asocierii pentru 
îndeplinirea contractului. Înţelegerea trebuie sa stipuleze dc asemenea ca toti asociaţii din 
Asociere sunt obligaţi sa ramana in Asociere pe întreaga durata a contractului.
c) Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai mulţi 
operatori economici, va prezenta o declaraţie prin care se obliga ca in cazul in care oferta 
sa este declarata castigatoarc va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi 
prezentat Achizitorului. înainte dc data semnării contractului numai in cazul ofertantului 
castigator.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va 
prezenta documentele si formularele mentionate mai jos, pentru demonstrarea îndeplinirii 
cerinţelor.
In cazul in care persoana carc semneaza dcclaratiilc/fomuilarele solicitate nu este 
reprezentantul legal al operatorului economic, sc va ataşa o împuternicire pentru acesta. 
Toate declaratiilc ofertanţilor, asociaţilor, subcontractantilor (dupa caz) vor fi prezentate in 
original.
In cazul persoanelor juridice străine documentele vor fi transmise in limba dc origine, 
insotite dc o traduccre a acesto ra  in lim ba rom ana.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea 
contractanta arc dreptul sa solicite informaţii direct dc la autoritatilc competente, 
încadrarea in una sau mai multe dintre situatiilc privind conflictul de interese, situatiile 
descrise in Formularele 4 si 5, atrage excluderea ofertantului/ofertantului asociat din 
procedura aplicata pentru atribuirea contractului dc achiziţie.
încadrarea subcontractantului in situatiile privind conflictul dc interese atrage excluderea 
acestuia din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie.

Cerinţa nr. 1:
Declaraţie privind situatia personala 1 -  respectiv neincadrarea in situatiilc care impun 
excluderea din proccdura dc atribuire a contractului pentru corupţie, frauda, spalarc dc 
bani- complctarc Form ular 4
Nota: Documentul dc mai sus va fi depus de ofertanti/asociati.
Documentele emise in alta limba vor fi depuse in limba dc origine si insotite dc traducerca 

in limba romana.

Cerinţa nr.2:
1 Declaraţie privind situatia personala 2 - neincadrarea in situatiilc care pot duce la 
excluderea din procedura dc atribuire a contractului pentru insolvabilitate, ne îndeplinirea 
obligaţiilor legale dc plata a taxelor, a obligaţiilor contractuale, condamnari pentru 
activitatea profesionala, furnizarea de informaţii false -  complctarc Form ular 5

Nota: Documentul de mai sus va fi depus dc ofertanti/asociati.
Documentele emise in alta limba vor fi depuse in limba de origine si insotite de traduccrea 
in limba romana.

Cerinţa nr.3:
Declaraţie privind evitarea conflictului dc interese
Sc va completa Form ularul 6 -  Dcclaratic privind evitarea conflictului de interese. 
Persoanele cc detin fiinctii dc decizie in cadrul organizaţiei Achizitorului cu privire la 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii dc atribuire, respectiv toate persoanele carc



aproba/scmncaza documente emise in legătură cu sau pentru procedura de atribuire, 
inclusiv persoanele carc aproba bugetul aferent autoritatii contractante, ncccsar finantarii 
contractelor dc achiziţie publica in cauza sunt: BELU OANA-CAMEL1A. NICULAE 
PETRONEL. ENE IONEL1A. PENCIU ALEXANDRA-CR1ST1NA 
Nota: Documentul de mai sus va fi depus in original dc ofertant/ofertant asociat/ 
subcontractant. dupa caz.
Documentul emis in alta limba va fi insotit dc traducerea in limba romana.

4.4.1.l.b) C apacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Inform aţii si form alitati necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor m entionate:

Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, ficcarc membru 
asociat este obligat sa demonstreze îndeplinirea cerinţei prin depunerea documentelor dc 
mai jos, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot ti prezentate 
in favoarea ofertantului dc catrc eventualii subcontractanti.
Documentele de confirmare pot fi prezentate in oricare din formele: original/copie 
legalizata/copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul" sau. dupa caz. transmise in 
limba de origine, insotite de o traducere acestora in limba romana.

C erin ţa:
Vor fi excluse ofertele operatorilor economici care nu sunt inregistrati cu activitati 
corespunzătoare obiectului achiziţiei, respectiv nu este inregistrat in domeniul de activitate 
principal sau secundar codul/codurile CAEN necesare furnizării produselor supuse 
achiziţiei.

In cazul persoanelor juridice/fizice romane sc solicita:
Certificat constatator emis dc Oficiul Registrului Comerţului dc pe langa tribunalul 
teritorial, din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele 
autorizate/administratori, din care sa rciasa faptul ca obiectul contractului are 
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator, respectiv operatorul 
economic are înregistrate in domeniul de activitate principal sau secundar : 
activitati de furnizare a produselor supuse achiziţiei conform Cod CAEN rev.2. 
Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie rcalc/actualc la data 
limita de depunere a ofertelor.

In cazul persoanelor juridice/fizice străine se solicita:
• Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenţa din punct 

de vedere profesional, din carc sa rezulte numele complet, sediul, persoanele 
autorizate/administratori, din care sa rciasa ca operatorul economic are înregistrate 
in domeniul dc activitate principal sau secundar :
activitati dc furnizare a produselor supuse achiziţiei

• Informaţiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita 
dc depunere a ofertelor.

In cazul asocierilor, certificatul constatator sau echivalentul acestuia va fi depus dc ficcarc 
dintre membrii asocierii pentm partea de contract pe care o realizeaza.

Nota: Documentele solicitate in cadrul acestei secţiuni sc vor depune in oricare din 
formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu menţiunea ,.conform cu originalul". 
Documentele in alta limba vor fi insotite de traducerea acestora in limba romana.

Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate certificatul constatator sau 
echivalentul acestuia in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicării



privind rezultatul proccdurii dc atribuire, la solicitarea Achizitorului.

4.4.2. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI

4.4.2.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice___________________________________
Atentie! Datele furnizate în accst capitol reprezintă angajamente ferme. In situatia în care 
oferta este declarata câstigatoarc, dupa semnarea contractului, ncrcspectarea acestor 
angajamente pe parcursul derulării contractului duce la aplicarea clauzelor referitoare la 
reziliere si/sau penalitati.

Ofertantul va elabora propunerea tehnica cu respectarea cerinţelor tehnice pentru toate 
produsele conform cerinţelor tehnice generale si conform cerinţelor tehnice descrise in 
Fisele tehnice (F5) nr.24-51, 53, inclusiv in documcntatia tchnica suplimentara (dispoziţie 
de şantier privind descrierea ansamblului de rctclistica), parte integranta din prezenta 
procedura.

în cazul în care. pc parcursul îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund ccrintclor prevăzute în 
caietul dc sarcini (Specificaţii tehnice), prcvaleaza prevederile caietului de sarcini, 
respectiv întreaga documentaţie pusa la dispoziţia ofertantului.
Propunerea tehnica trebuie sa conţină:

a) Prezentarea ofertei.
• Ofertantul va prezenta in detaliu, in raport cu specificul acestuia, modalitatea in 

care contractul va fi organizat.
• Ofertantul va prezenta organizarea si responsabilitatile fiecărei parti implicatc in 

proiect.
• Ofertantul trebuie sa-si asume in întregime cfcctuarca activitatilor -  furnizare, 

transport, livrare, montaj/instalare - care concura la atingerea rezultatelor -  
recepţia dotărilor ce fac obiectul contractului de furnizare.

• In cazul in care ofertantul reprezintă o asociere sau are subcontractanti, ofertantul 
trebuie sa descrie modalitatea in care fiecare membru al asocierii sau 
subcontractant/ofcrtant intervine in contract, distribuirea si interacţiunea sarcinilor 
si responsabilităţilor.

b) Graficul fizic si valoric de livrare a produsei or (in d u  siv transport si m ontaj la 
sediul achizitorului) va Ji eşalonat pe durata totala de livrare propusa de ofertant, 
de cel m ult 2 luni (Formularul nr. 10).

Ofertanţii au obligaţia de a stabili un grafic fizic si valoric de livrare a tuturor produselor in 
care vor prezenta  in m od realist toate activ itatile  necesare pentru  finalizarea contractu lu i de 
furnizare (transport, livrare, montaj la sediul achizitorului), tinand cont dc orice factori de 
risc cc ar putea surveni in derularea acestuia.
Orice oferta care cuprinde un grafic fizic si valoric cc depaseste termenul de 2 luni va fi 
considerata neconforma.

c) Respectarea cerinţelor tehnice
Ca parte integanta a propunerii tehnice, ofertantul va depune:

• Formular de oferta tehnica - Formularul 13 completat corespunzător cu respectarea 
cerinţelor tehnice minime din F5 din documcntatia tehnica, pentru fiecare tip dc 
produs in parte (conform F5 nr.24-51, 53. dispoziţie dc şantier privind ansamblul 
dc rctelistica)

• Fisele tehnice (sau alte documente echivalente) aferente echipamentclor/dotarilor
_______independente dc la producător (in limba romana sau in limba engleza).____________



• O dcclaratic pc propria răspundere din care sa rezulte ca va pune la dispoziţia 
beneficiarului docunicntclc dc calitatc, conformitate si garanţie, cartea/literatura 
tehnica, unde este cazul, pentru toate produsele ofertate, cel târziu la data livrării 
produselor, semnata si stampilata in original dc reprezentantul ofertantului sau al 
asocierii

• O declaraţie pc propria răspundere din carc sa rezulte ca sc obliga sa monteze, sa 
pune in funcţiune echipamentele/dotarile livrate si sa instruiasca personalul 
deservent al echipamentelor (pentru care este cazul).

• O declaraţie privind garanţia produselor si termenele de răspuns la solicitarea 
beneficiarului si remediere defecţiuni in perioada de garanţie acordata produselor 
(Fomiliarul nr. 11)

d) Clauzele contractuale obligatorii 
Ataşat propunerii tehnice, ofertanţii au obligaţia de a prezenta în original, o declaraţie de 
acceptare a condiţiilor contractuale (Formularul nr. 12).
In situatia în care exista obiectiuni cu privire la clauzele prevăzute în modelul dc contract, 
altele decât ccle obligatorii, ofertantul trebuie sa lc prccizezc in cuprinsul ofertei formulate, 
acestea urmând a fi analizate de Comisia de evaluare a ofertelor. Ofertele carc conţin 
propuneri referitoare la clauzclc contractuale carc sunt in mod evident dezavantajoase 
pentru autoritatea contractanta vor fi considcratc ncconformc.

In cazul in care ofertantul depune propunerea tehnica incompleta, oferta se va considera 
neconforma si nu este posibila completarea ulterioara a acesteia.

Va fi respinsa ca neconforma propunerea tehnica ce nu satisface in mod complet cerinţele 
prezentelor Specificaţii tehnice si in mod special ale Fiselor tehnice F 5 nr.24-51, 53,
dispoziţia dc şantier privind dcscricrea ansamblului de retelistica._______________________
4.4.2.2. Modul de prezentare a propunerii financiare_______________________________
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate 
informaţiile cu privire la pret. precum si alte condiţii financiare si comerciale legate de 
obiectul contractului dc achizitic publica.
Oferta financiara va cuprinde valoarea totala a contractului dc furnizare in LEI si EURO 
(fara TVA) iar separat se va evidenţia TVA aferenta.
Valoarea contractului va fi prezentata in cifre iar in paranteza sc va menţiona valoarea in 
litere.

Valoarea totala a contractului (VTC) va fi calculata prin insumarea valorilor individuale 
ofertate pentru toate produsele cc fac obiectul contractului si va cuprinde inclusiv 
contravaloarea tuturor activitatilor pc care furnizorul le va întreprinde pentru realizarea 
contractului (transport, livrare, montaj), oricc cheltuieli cc se impun pentru îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin propunerea tehnica si financiara.
Preturile unitare cuprinse in propunerea financiara vor fi stabilite in moneda LEI SI EURO 
si nu vor cuprinde TVA.
Propunerea financiara va conţine formularele din secţiunea Modele de formulare, 
completate in mod corespunzător cantitatilor din documentaţia tehnica, parte integranta din 
documentaţia de atribuire:

• Formularul de oferta si anexa -  Formularul nr. 3 (va cuprinde Valoarea totala a 
contractului V T C );

• Anexa la Formularul nr.3  - Centralizator (se detaliaza VTC)
• Identificare bancar financiara -  Form ularul nr. 14

PROPUNEREA FINANCIARA va fi exprimata ferm in EURO si LEI. fara TVA.
Cursul de referinţa BNR din data dc 02.07.2015 - I euro = 4.4749 lei, va fi avut in vedere 
la stabilirea echivalentei leu/curo.



Preţul contractului va fi exprimat in LEI. ca urmare preţul total al ofertei care va fi evaluat 
este cel exprimat in moneda LEI. exclusiv TVA.

In cazul in care se omite completarea unui pret in formularul propunerii financiare sc va 
considera ca preţul este inclus in alte preturi din formular, contractantul ncfiind îndreptatit 
sa solicite plata produselor in cauza.
In cazul unei discrepante intre valoarea exprimata in litere si cifre, se va lua in considerare 
valoarea exprimata in litere iar valoarea exprimata in cifre sc va corecta corespunzător.
In cazul unei discrepante intre preţul unitar si preţul total, se va lua in considerare preţul 
unitar in LEI. valoarea totala sc va corecta in mod corespunzător.
Erorile aritmetice de mai sus se vor corecta numai cu acordul ofertantului. In cazul in carc 
ofertantul nu accepta corectarea erorilor aritmetice, oferta sa va fi considerata neconforma. 
La completarea propunerii financiare, ofertantul arc obligaţia dc a lua in considerare 
eventualele deduceri in cazurile in care acestea sunt sub efectul unui legi. precum si toate 
cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv marja de 
profit.
Preturile vor include toate taxele, impozitele si contribuţiile legale de orice natura in 
legătură cu obiectul contractului.

In cazul unei oferte depusa in asociere, propunerea financiara sc semneaza dc către liderul 
asocierii sau împuternicitul acestuia, in numele asocierii.

Atcntie! Elaborarea propunerii financiare în alta forma decât cea stabilita mai sus, va avea 
ca efect respingerea ca neconforma a ofertei. Daca preţul ofertat nu rezulta clar din 
formularul de oferta, oferta va fi respinsa ca neconforma.
Propunerea financiara in LEI fara TVA arc caracter ferm si obligatoriu din punctul de 
vedere al conţinutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului. Niciun 
fel dc ccrcri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate 
de orice motive, nu pot facc obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părţile
contractante.______________________________________________________________________
4.4.2.3. Modul de prezentare a ofertei

Ofertele trebuie depuse pana la termenul limita specificat in Anunţul dc participare, prin 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire (serviciu postai), sau curierat cu 
confirmare de primire la adresa Achizitorului sau livrate personal la sediul Achizitorului. 
Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionatc anterior sau la o alta adresa nu vor 
fi luate in considerare.
Ofertantul trebuie sa prezinte oferta intr-un exemplar ORIGINAL si 1 FO TOCOPIE 
In eventualitatea unei ncconcordantc intre original si copic, va prevala originalul.

Ofertele in original trebuie tipărite sau scrise cu cerneala ncradiabila si vor fi numerotate, 
semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizati 
corespunzător sa angajeze ofertantul in contract. In cazul in carc acestea sunt semnate de o 
alta persoana, accasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

In cazul documentelor emise dc institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens 
documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Fiecare set de documente din cadrul celor 3 categorii: Documente de calificare. Oferta 
tehnica si Oferta financiara vor fi num erotate separat crescător, dc la prima pana la 
ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta menţiunea „ULTIMA PAGINA '.

Fiecare din cele 3 categorii dc documente va continc un OPIS al documentelor care se 
depun.
Documentele de calificare. Oferta tehnica si Oferta financiara se vor introduce in plicuri



distincte, marcate corespunzător cu denumirea si adresa completa a ofertantului, dupa cum 
urmeaza:

• Plicul nr. 1 ..Documente de calificare in original,
• Plicul nr. 2 ..Oferta tehnica" in original,
• Plicul nr. 3 ..Oferta financiara" in original.

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si flecare fotocopie in pi icuri/pachete separate, 
marcand corespunzător plicurile/pachetele "ORIGINAL"’, "COPIE” (marcate 
corespunzător cu denumirea si adresa completa a ofertantului).
Plicurile/pachetele se vor introduce intr-un colet exterior, inchis corespunzător si 

netransparent.
Plicul exterior va purta unnatoarele informaţii obligatorii:
• Num ele/denum irea si adresa completa a ofertantului;
• Titlul contractului pentru care se depune oferta:

Furnizare mobilier si echipamente independente pentru Centru Transfrontalier de 
Oenologie si Viticultura „Terasele D unării”

• Denumirea proiectului: „ CKNTRIJ TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI 
VITICULTURA TERASELE DUNĂRII” Cerere de finanţare nr. 2(4.i)-3 .1-28 
MIS-ETC Code 600

• Denumirea si adresa Achizitorului (unde se depun ofertele): ASOCIAŢIA 
PROFESIONALA VITIVINICOLA ..TERASELE DUNĂRII” OSTROV, str.Regiei 
nr I. sat Ostrov, comuna Ostrov, jud. Constanţa. Romania, cod postai 907220

• M enţiunea nu se deschide înainte de data d e ................. fdata si ora limita pentru
depunerea ofertelor conform informaţiilor din Anunţul dc paticiparc).

In plicul cu documentele de calificare se vor introduce si:
• îm puternicire pentru persoana desemnata sa semneze oferta (daca este cazul) -  

FORM ULARUL 2;
• Copia actului de identitate al persoanei împuternicite sa semneze oferta.
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. Achizitorul nu isi 
asuma nicio responsabilitate pentru ratacirca ofertei. Documentele de participare la 
procedura se primesc de achizitor numai daca sunt intacte, sigilate, si se pastreaza de 
aceasta la sediul propriu pentru evaluare, ulterior datei limita de depunere a ofertei.

Documentele care insotesc oferta:
Alături de colet, in exteriorul acestuia, se va ataşa obligatoriu si:

• Scrisoarea de înaintare -  FORM ULARUL 1;

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: conform informaţiilor din A nunţu l de 
paticipare

Locul oentm depunerea ofertelor: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VITIVINICOLA 
,.TERASELE DUNĂRII” OSTROV. str.Regiei nr. 1. sat Ostrov, comuna Ostrov, jud. 
Constanţa, cod postai 907220

Data si ora deschiderii ofertelor: conform informaţiilor din A nunţu l de participare.

Locul pentru deschiderea ofertelor : str.Regiei nr. 1. sat Ostrov, comuna Ostrov, jud. 
Constanţa Participanţii la şedinţa de deschidere a ofertelor trebuie să prezinte 
B.I./C.I./paşaport în copie conform cu originalul. De asemenea. în situaţia în care 
participantul nu este reprezentantul legal al operatorului economic se va prezenta o 
împuternicire din partea societăţii pe care o reprezintă.



4.5 Posibilitatea de retragere 
sau schim bare a ofertei

Oferta depusa la alta adresa a achizitorului decât cea 
stabilita sau dupa expirarea datei si orei limita dc 
depunere este declarata intarziata. nu va fi evaluata si va 
fi pastrata nedeschisa la sediul achizitorului.
Oricc ofertant arc dreptul de a-si modifica sau de a-si 
retrage oferta numai inainte de data limita stabilita 
pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare 
scrisa in acest sens.
In cazul in care ofertantul doreşte sa opereze modificări 
in oferta deja depusa, acesta are obligaţia dc a asigura 
primirea si înregistrarea modificărilor respective dc catrc 
achizitor la sediul sau pana ia data limita pentru 
depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările 
trebuie prezentate in conformitate cu prevederile celor 
doua aliniate dc mai sus, cu amendamentul ca pe plicul 
exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscripţia 
“M ODIFICĂRI.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si 
modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite 
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii 
acestuia dc la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie.

4.6 Alte informaţii 1. In situatia în care doua sau mai multe oferte au preturi 
egale, Achizitorul va solicita ofertanţilor respectivi sa 
depună o noua Propunere financiara în plic închis, caz în 
care contractul va fi atribuit ofertantului care are preţul 
cel mai scăzut.



V. FORM ULARE SI CLAUZE CONTRACTUALE

FORMULARUL 1 :

FORMULARUL 2 

FORMULARUL 3 

ANEXA FORMULAR 3 

FORMULARUL 4 

FORMULARUL 5 

FORMULARUL 6 

FORMULARUL 7

FORMULARUL X 

FORMULARUL 9 

FORMULARUL 10 

FORMULARUL 11

FORMULARUL 12 

FORMULARUL 13 

FORMULARUL 14

Scrisoarc dc înaintare

Imputcrnicirc pentru semnatarul ofertei

Formular de oferta produse

Centralizator de preturi

Declaraţie privind situatia personala 1

Declaraţie privind situatia personala 2

Dcclaratic privind evitarea conflictului dc interese

Declaraţie privind lista asociaţilor si partea/partiIc din

contract carc sunt îndeplinite de accstia

Model Acord de asociere

Solicitare de clarifican

Graficul de livrare a produselor

Declaraţie privind termene de răspuns si remediere a

defecţiunilor in perioada dc garanţie

Dcclaratic acccptare condiţii contractuale

Fonmilar oferta tehnica

Identificare financiar bancara



înregistrata la sediul achizitorului
Nr............../ ..........................

, Romania)

Ora: ...........

OFERTANTUL:.......................................... (denumirea/numele)
Adresa: ...........................................................
T elefon:..........................................................
Fax: ..................................................................
E-mail: ......................................................

FORM ULARUL 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VITIVINICOLA „TERASELE DUNĂRII” 
OSTROV. str.Regiei nr.l, sat Ostrov, comuna Ostrov, jud. Constanţa, 
cod postai 907220. tel/fax + 40 241857546. 
e-mail: teraseledunarii a domcnnlcostrox ro

Ca urmare a Anunţului de participare nr...............................  publicat in sitc-ul
w f ht;romaniabuli»aria.cu privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 

Furnizare mobilier si echipamente independente pentru Centru Transfrontalier de 
Oenologie si Viticultura „ Terasele D unării” in cadrul proiectului ,, CENTRU
TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURA TERASELE DUNĂRII” Noi
......................................................................................................... va transmitem alaturat
urmatoarele documente care insotesc oferta:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând un exemplar original si I copic in 
limba romana, conţinând:
a. documente de calificare si selecţie;
b. propunerea tehnica
c. propunerea financiara

Avem speranţa ca oferta noastra este corespunzătoare si va satisface cerinţele
dumneavoastra.

Data completării: |ZZ.LL.AAAA| 

Cu stima,

[N um e o fertan ţi.



OFERTANTUL: (denumirea/numele)

FORM ULARUL 2: ÎM PUTERNICIRE

Oferta trebuie sa f ie  insolita de o împuternicire scrisa, prin care persoana care a semnat 
oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publica. împuternicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in 
conformitate cu formatul larii in care ofertantul este înregistrat si trebuie sa poarte atat 
semnătură celui care împuterniceşte cat si semnătură celui împuternicit. O traducere 
autorizata in limba romana va insoti orice împuternicire intr-o alta limba.

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul 
economic, trebuie confirmata prin înaintarea împuternicirilor semnate de toti 
reprezentanta cu drept de semnătură ai partenerilor.

împuternicirea (imputcmicirile) se ataseaza acestui formular.

Numele in c la r : ......................................................................................................................

Semnătură: .............................................................................................................................

In ealitate de: ........................................................................................................................

Legal autorizat sa semnez oferta pentai si in numele ...................................................
(denumire/nume operator economic) 

Data: |ZZ.LL.AAAA|



FOM RULARUL 3

(denumirea/numele ofertantului)
FORM ULAR DE OFERTĂ

C ătre .................................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia dc atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
............................................................................................. (dcnumirca/numclc ofertantului) ne
oferim ca. în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să furnizăm..................................................................  (denumirea produselor)
pentru suma de ........................................................ LEI, reprezentând
................................. EURO, platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre,
precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la
care se adaugă TVA în valoare de .......................................................... LEI, reprezentând
..................................EURO (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda)

2. Ne angajăm ca. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 
produsele în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem accastă ofertă valabilă pentru o durată d c ......................... zile,
(durata în litere şi cifre) respectiv până la data d e ................................. (ziua/luna/anul) şi ea
va rămâne obligatorie pentru noi. şi poate fi acceptată oricând înainte dc expirarea 
perioadei dc valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că. în cazul în carc oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia dc bună cxecuţic în conformitate cu prevederile din 
documentaţia dc atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|J  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular dc ofertă 

separat, marcat în mod clar ..alternativă”/'a ltă  ofertă ’.
| J  nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului dc 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.

7. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau oricc ofertă 
primită.

Data / /

(nume. prenume şi semnătură),

fn calitate dc ...............................................  legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele..................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Anexa FORM ULAR 3 - CENTRALIZATOR DE PREŢURI PRODUSE

(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru produse

Anexă la ofertă

Nr.
crt

Denumirea
produsului

Cantitatea
(U.M.)

Preţul
Unitar

Preţul total 
(exclusiv TVA)

TVA

Lei Euro Lei
(col 2xcol 3)

Euro 
(col 2xcol 4)

Lei Euro

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

TOTAL

(semnătura autorizată)



OFERTANTUL: (denumirea/numele)

FORMULARUL 4 1 
DECLARAŢIE PRIVIND SITUATIA PERSONALA 1

Subsemnatul ..................................................................................... , reprezentant imputcmicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura si a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals in actc publice, ca nu ne aflam in niciuna din situatiile care impun 
excluderea noastra din procedura, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 
hotarare definitiva a unei instante judecătoreşti pentru participarea la activitati ale unei 
organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda si/sau spalare dc bani

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta arc dreptul de a solicita, in scopul vcrificarii si 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare dc care dispun.

Data completării: |ZZ.LL.AAAA]

Operator economic,

(semnătură autorizata)

/ - A se completa de către fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este depusa 
de o asociere.



OFERTANTUL: (denumi rea/nu mc le)

FORMULARUL 5 
DECLARAŢIE PRIVIND SITUATIA PERSONALA 2

Subsemnatul............................................................................. . reprezentant imputemicit al
......................................................................................................................................................................... 5
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), in calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/tcrt susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura
dc ............................................................... (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea
contractului dc achizitic avand ca obiect
Furnizare mobilier si echipamente independente pentru Centru Transfrontalier de 
Oenologie si Viticultura „Terasele Dunării”
in cadrul proiectului „CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI 
VITICULTURA TERASELE IX /N A R II” organizata de ASOCIAŢIA PROFESIONALA 
VITIVINICOLA „TERASELE DUNĂRII" , declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedura si a sancţiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca:

a) nu sunt în stare dc faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

b) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 
prejudicii beneficiarilor;

c) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă carc a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională:

d) informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu, in conformitate cu 
informaţiile solicitate de achizitor, nu prezint informaţii false, in scopul demonstrării 
îndeplinirii criteriilor dc calificare si sclcctic.

înţeleg ca achizitorul arc dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării 
declaraţiilor, oricc documente doveditoare dc carc dispun.

înţeleg ca. in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de 
mcalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul in declaraţii.

Data completării: |ZZ.LL.AAAA|

Operator economic,

.......................................... (semnătură autorizatata) I

- A se completa de catre fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este depusa de
o asociere.



OFERTANTUL: (denumirea/numele)

FORMULARUL 6
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

1. Subsemnatul ..............................................................................  (nume si prenume in clar
persoana autorizata), reprezentant împuternicit al .......................................................................
{denumirea operatorului economic), cu sediul in (adresa completa, inclusiv datele de
contact) ..................................................................................................................................., nr.de
înmatriculare la Registrul Comerţului ...................................... , C U I./C.I.F............................ ,
avand următorii asociaţi imputerniciti persoane fizicc (nume, prenume)
..............................................................................  si următorii asociaţi persoane fizicc (nume,
prenume)...............................................................................................
(se completeaza cu datele complete si reale din Certificatul ONRC)
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei dc fals in acte publice, ca. la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie avand ca obicct
Furnizare mobilier si echipamente independente pentru Centru Transfrontalier de 
Oenologie si Viticultura „ Terasele Dunării”
in cadrul proiectului ,, CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI 
VITICULTURA TERASELE DUNĂRII”, organizata de ASOCIAŢIA PROFESIONALA 
VITIVINICOLA ..TERASELE DUNĂRII” OSTROV, particip in calitate de :
□ ofertant in nume propriu;
□ ofertant asociat in cadrul asocicrii condusa de <numclc liderului / noi insine>.
□ subcontractor

2. Confirmam faptul ca nu participam la procedura pentru atribuirea aceluiaşi contract in 
nici o alta forma.

3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in 
consorţiu/asociere, ca toti membrii răspund solidar pentru execuţia contractului, ca 
membrul conducător este autorizat sa oblige si sa primeasca instrucţiuni in numele si pe 
seama fiecărui membru, este răspunzător in nume propriu si in numele asocicrii pentru 
îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile, si ca toti membrii asocierii se obliga sa ramana in 
asociere pe intreaga durata a execuţiei contactului.

4. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicatc faptei de fals in actc publice, în 
temeiul art. 14 si 15 din O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sancţionarea 
neregulilor aparutc in obţinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, că nu ne aflăm în 
niciuna din situaţiile de conflict dc interese aşa cum sunt acestea definite în articolul de 
lege de mai sus, respectiv:

a) N iciunul din m em brii consiliului dc administraţie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau niciun acţionar ori asociat al S.C.......................  nu are calitatea de
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane din structura 
actionariatului beneficiarului si membrii echipei dc implementare a proiectului (persoanele 
nominalizate in Anexa la prezenta)

b)Niciunul din membrii consiliului dc administraţie/organului dc conduccrc sau de
supervizare si/sau niciun acţionar ori asociat al S.C........................  nu sc afla în relaţii
comcrcialc sau de alta natura cu persoanele din structura actionariatului beneficiarului si 
membrii echipei dc implementare a proiectului {persoanele nominalizate in Anexa la 
prezenta) ;



c) Niciuna din persoanele din structura actionariatului beneficiarului si membrii
echipei de implementare a proiectului -  nominalizaţi in Anexa la prezenta - nu 
deţine părţi sociale / dc interes, acţiuni din capitalul subscris al 
S.C................................ ;

d) Ne obligăm să notificăm orice situaţie de conflict de interese achizitorului
(beneficiarului) .................................. şi să luăm masuri pentru înlăturarea acesteia.
în cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie apare o astfel de 
situaţie.

5. Subsemnatul declar ca:
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru in grupul sau reţeaua a cărei lista cu date dc recunoaştere o prezint in
anexa.

(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

6. Subsemnatul declar ca voi informa imediat Achizitorul daca vor interveni modificări in 
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii dc atribuire a 
contractului de achiziţie publica sau. in cazul in care vom fi desemnaţi castigatori. pe 
parcursul derulării contractului de achizitic publica.

7. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corcctc in fiecare detaliu 
si inteleg ca Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării 
declaraţiilor, situatiilor si documentelor care insotcsc oferta, orice informaţii suplimentare 
in scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Data: |ZZ.LL.AAAA|

(nume. prenume si semnătură). 

L.S.

in calitate de 
num ele.......

legal autorizat sa semnez oferta pentru si in 
(denumirea/numele operatorului economic)



Anexa la Formularul 6

PERSOANELE DIN STRUCTURA ACHIZITORULUI 
FATA DE CARE SE VERIFICA CONFLICTUL DE INTERESE

Nr.
crt.

Nunie şi 
prenum e 

persoana cu 
funcţie de 

decizie

Data şi 
locul 

naşterii

Domiciliul
actual

Funcţie

1. BELU OANA- 
CAMELIA

07.01.1969, 
Municipiul 
Bucureşti, 
Scctor 3

Municipiul
Bucureşti,
str. Popa Rusu nr.
11, sc.l, et. 6, ap. 
27, Sector 2

Ordonator de 
credite, aprobă 

raportul 
procedurii; 

semnează bugetul 
autorităţii 

contractante
2. NICULAE

PETRONEL
15.03.1982,
Municipiul
Călăraşi,
judeţul
Călăraşi

Municipiul Călăraşi, 
str. Crişana. nr. 6, 
bl. D l3, sc. 2A, et. 
2. ap. 10, 
judeţul Călăraşi

Coordonator 
tehnic ; 

Preşedinte 
comisie de 
evaluare

o3. ENE
IONELIA

22.04.1965,
Comuna
Borcea,
judeţul

Călăraşi

Municipiul Călăraşi, 
Bld. Cuza Vodă nr. 
7, bl. N I8. sc. 1, et. 
2. ap. 10 
judeţul Călăraşi

Coordonator 
financiar; 

Membru în 
comisia de 
evaluare

4 PENCIU
ALEXANDRA-
CRISTINA

21.12.1987,
Municipiul
Călăraşi,
judeţul
Călăraşi

Comuna Ostrov, 
str. Dobrogei 11, nr.
1, bl. 1, sc. 1. ap.
2, judeţul 
Constanta

Inspector Resurse 
Umane; 

Membru în 
comisia de 
evaluare



OFERTANTUL: (dc num irea/nume le)

FORMULARUL 7:
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIA ŢILO R SI PARTEA /PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

Subsemnatul .......................................................................  {nume si prenume in clar persoana autorizata), reprezentant împuternicit al
....................................................................... (denumirea operatorului economic), cu sediul in (adresa completa, inclusiv datele de contact)
..................................................................................................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in actc publice,
ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta ASOCIAŢIA
PROFESIONALA VITIVINICOLA „TERASELE DUNĂRII” OSTROV are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situatiilor 
si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comcrciala. banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autonzati ai 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastra.

Nume entitate  legala 
(asociat )

Activitati din 
contract

Valoarea
aproxim ativa

%  din 
valoarea 

contractului
Adresa

Acord asociat cu specimen 
sem nătură

Liderul asociaţiei

Asociat 1



Nume en tita te  legala 
(asociat )

Activitati din 
contract

Valoarea
aproxim ativa

%  din
valoarea

contractului
Adresa

Acord asociat cu specimen 
sem nătură

Asociat 2

Sc va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzătoare pentru îecare asociat.

Data: |ZZ.LL.AAAA]

(nume. prenume si semnătură).

L.S.

in calitate de ...................................................  legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
operatorului economic)

(denumirea/numele



FORMULARUL 8 
Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE 
in vederea participării la procedura de a tribu ire  a contractului de achiziţie publica

1. Părţile acordului:

Socictatca Comerciala ............................................................................................., cu sediul in
...................................................................................................., telefon/fax ...................... , număr de
înmatriculare ...................... , cod identificare fisc a la ....................... , cont bancar (trezorerie, banca)

reprezentată prin
............................................................  (denumirea conducătorului), funcţia ......................, in calitate
d e ...................................................
si
Socictatca Comerciala ............................................................................................., cu sediul in
...................................................................................................., telefon/fax ...................... , număr de
înmatriculare ...................... , cod identificare fisc a la ........................, cont bancar (trezorerie, banca)

reprezentată prin
............................................................  (denumirea conducătorului), funcţia ......................, in calitate
d e ...................................................

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit sa dcsfasoarc in comun urmatoarele activitati:
a) participarea la procedura de achiziţie publica organizata de ASOCIAŢIA PROFESIONALA
VITIVINICOLA „TERASELE DUNĂRII" OSTROV pentru atribuirea
contractului
Furnizare mobilier si echipamente independente pentru Centru Transfrontalier de Oenologie 
si Viticultura „Terasele Dunării”
in cadnd proiectului „CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURA 
TERASELE DUNĂRII”
b) derularea in comun a contractului dc achizitic publica in cazul desemnării ofertei comune ca 

fiind  castigatoare.

2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:
1 .______________________________________
2 .______________________________________
3 .______________________________________

2.3 Contributia financiara/tchnica/profcsionala a fiecărei parti la îndeplinirea contractului de 
achizitic este:

1 .________% S.C.______________________________

2. %S.C.

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate dc 
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:



1.
2.

% SC. 
%S.C.

3. Durata asocierii:

3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derulării 
procedurii de atribuire si se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului
(in cazul desemnării asocierii ca fiind cas ti gat oare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de adm inistrare si conducere a asocierii:

4.1 Se imputcmicestc SC................................... , avand calitatea de lider al asocierii pentru
intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea 
constituita prin prezentul acord
4.2 Se împuterniceşte SC................................... , avand calitatea de lider al asocierii pentru
semnarea contractului de achiziţie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul 
acord (in cazul desemnării asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere:

5.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a următoarelor cauzc:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoarc a activitatilor prevăzute la art. 2 din 

acord;
c) alte cauzc prevăzute de lege.

6. Comunicări:

6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa
la adresa/adresele..............................................................................
6.2 Dc comun acord, asociaţii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor soluţiona pe cale amiabila, iar in caz dc ncrczolvarc vor 
ti solutionate de către instanta dc judecata competenta.

8. Alte clauze:

7. Litigii:

Prezentul acord a fost incheiat intr-un număr d e ........ exemplare, cate pentru fiecare
parte, astazi , data semnării lui.

ASOCIAT 1,



ASOCIAT 2,

Nota: Prezentul acord de asociere constituie un modeI orientativ si se va completa in funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor



OFERTANTUL: (denumi rca/nu mc le)

FORMULARUL 9:
SOLICITARE DE CLARIFICARI

Catre: ASOCIA ŢIA PROFESIONALA VITIVINICOLA „ T E R A SE LE D U N Ă R II” O STRO V
str.Regiei nr. 1, sat Ostrov, comuna Ostrov, jud. Constanţa, cod postai 907220, 
tel/fax + 40 241857546/40 241857545, e-mail: teraselcdunarii <7 domeniileostrov.ro

Referitor la procedura de .............................  {tip procedura) pentru atribuirea contractului
de achiziţie
Furnizare mobilier si echipamente independente pentru Centru Transfrontalier de Oenologie 
si Viticultura „ Terasele D unării”

in cadrul proiectului CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI
VITICULTURA TERASELE DUNĂRII" cod CPV .................................., va adresam urmatoarea
solicitare de clarifican cu privire la:

Nr. Lot Nr.
(Daca e cazul)

în trebări Răspunsuri

1. .... “x” : Va fi specificat de Achizitor

2.

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere 
cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu considerate,

S C...........................................

(adresa)

(semnătură autorizata)



Operator economic,

(den u mi rea/ n ume le oferi ani) 
Form ularul 10

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE LIVRARE A PRODUSELOR

Nr.crt. Denumirea
produsului

U M

1 2
fizic
0//()

val fizic
%

val

1.

2.

(semnătură autorizată)



FORMULAR 11
DECLARAŢIE PRIVIND TERMENE DE RĂSPUNS SI REMEDIERE DEFECŢIUNI IN 

PERIOADA DE GARANTIE A PRODUSELOR

I. Subscmnatul/Subsemnatii ............................................................, rcprczcntant/reprezentanti legali
al/ai ............................................................ intrcprindere/asocierc carc participa la procedura dc
achiziţie publica organizata de ASOCIAŢIA PROFESIONALA VITIVINICOLA „TERASELE 
DUNĂRII OSTROV in calitate dc achizitor pentru atribuirea contractului

dcciar prin prezenta pc propria răspundere, sub sancţiunea cxcluderii din procedura si a 
sancţiunilor aplicate faptei dc fals in acte publice, ca:

>  Termenul de garanţie acordat produselor ofertate este de minim 24 luni (se va înlocui in 
cazul ofertării unui termen superior)
Servicii oferite in perioada dc garanţie:

>  Termenul dc interventie(raspuns) ofertat dc noi pentru stabilirea cauzei defecţiunii
cchipamentclor/dotarilor este de maxim ......................zile dc la data sesizării in scris din
partea achizitorului a unui dcfcct de funcţionare (nu mai mult de 5 zile).

>  Vom remedia defecţiunile aparute in perioada de garanţie pc cheltuiala noastra in termen
de .................. zile lucratoarc dc la data stabilirii cauzei dcfectiunii(/?w mai mult de 10
zile).

y  In cazul unor defecţiuni majore ce nu pot fi remediate, ne obligam sa înlocuim 
echipamcntelc/dotarilc defcctc cu altele similare sau sa remediem defecţiunile intr-un 
termen de convenit dc comun acord cu beneficiarul privat, dar nu mai mult dc 30 dc zile 
lucratoare de la data stabilirii cauzei defecţiunii.

Ofertant,
Reprezentant/Reprezentanti legali.......................................

(semnaturi) Data



FORMULARUL 12

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE OBLIGATORII

Subsemnatul ..............................................................................  (nume si prenume in clar persoana

autorizata), reprezentant împuternicit a l ...................................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele 

asocierii declar ca sunt de acord cu toate clauzele contractuale obligatorii impuse in cadrul 

prezentei proceduri de atribuire si ne obligam sa respectam toate obligaţiile mentionate in 

continutul acestora.

Data: IZZ.LL.AAAA]

(nume. prenume si semnătură). 

L.S.

in calitate de ............. legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
(denumirea/numele operatorului economic)



FORMULAR DE OFERTA TEHNICA Nr.13 
Titlu Proiect:

Cod articol: | ................................................J Nume producător | ............J
Denumire | ................................................J Nr. model | ............1
echipament/produs:

Tara de origine [............J

1 2 3 4 5

s Nr. 
item

Specificaţiile cerute in 
Specificaţii tehnice -  Fisele 
tehnice F5 (24-51,53)

conformitate Specificaţiile ofertate NOTE,
REMARCI,
REFERIRI
LITERATURA
TEHNICA,

/.
(Specificaţiile tehnice din 

aceasta coloana se copiază din 
Specificaţii tehnice )

Confirmaţi 
conformitatea 
fiecărei 
caracteristici 
cerute in 
specificaţiile 
tehnice mminime 
prin „DA ” sau 
„NU”.
Va rugam sa 
urmăriţi si 
clauzele 
referitoare la 
specificaţiile 
tehnice.

Se indica denumirea si 
specificaţiile 
echipamentului/produs 
ului, tipul,seria si 
producătorul, conform 
literaturii tehnice 
anexate la oferta 
A se completa separat 
pentru fiecare articol. 
Va rugam sa urmăriţi 
clauzele referitoare la 
specificaţiile tehnice.

Data :|ZZ.LL.AAAA|
(numele şi prenume)_____________________ ,

(semnătură şi ştampilă), in calitate d e ___________________, legal autorizat sa semnez oferta
pentru si in numele______________________________________ .(denumire/nume operator
economic)ofertantAider de asociere

Pagina nr. (... din ...]

ATENTTE:

1. Documentaţia inclusa trebuie sa indicc clar modelele oferite si caracteristicile incluse, in asa fel 
incit sa permită Comisiei de evaluare sa stabileasca configuraţia exacta.
Ofertele care nu permit identificarea precisa a modelelor si a specificaţiilor pot fi respinse de cairc 
Comisie.



FORMULARUL 14

IDENTIFICARE BANCAR FINANCIARA

Denumire
Adresa
Localitatea/ Judeţul
Cod postai
Tara
Persoana de contact

Fax
E-mail

Denumire*
Adresa
■ocalitatea/ Judeţul
Cod postai

Număr cont
Cod I

Data ....../......./.......... Semnătură titularului contului



ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ VITIVINICOLA “TERASELE DUNĂRII”
OSTROV

Str. Regiei nr. 1, Ostrov, Judeţul Constanta

Telephone: +4 0241 857546 
Fax: +4 0241 857545
E-mail: teraseledunarii ^domeniileostrov.ro

Contract de furnizare nr.......... data

In temeiul Contractului de finanţare nr. 57402/17.07.2013 pentru acordarea finantarii 
proiectului 2(4i)-3.1-28. MIS-ETC Code 600 „Centru Transfrontalier de Oenologie si 
Viticultura Terasele Dunării” prin ERDF. incheiat intre Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul de 
Cooperare Trans frontali era Romania-Bulgaria 2007-2013 pe de-o parte si Asociaţia 
Profesionala Vitivinicola ..Terasele Dunării” Ostrov, in calitate de beneficiar, pe de alta 
parte

A rticolul 1
Partite
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VITIVINICOLA „TERASELE DUNĂRII” OSTROV, cu 
sediul str. Regiei nr. 1, sat Ostrov, comuna Ostrov, judeţul Constanta, tel 0241-857546, fax
241-857545, cod postai 907220. cod de inregistrare fiscala .............. , cont bancar
......................................................  deschis la .............................................................................. ,
reprezentata legal prin dl. Oana-Camelia BELU - reprezentant legal, 
in calitate de achizitor, pe de o parte.

si
Societatea C om erciala ..................... sau A socierea ..................... (conform Contractului de
asociere autentificat notarial sub nr........... din .....................), cu sediul in ...................... ,
telefon/fax ....................., număr de înmatriculare ......................, cod identificare fiscala
....................., cont bancar (trezorerie, banca) ...................... , reprezentată prin ......................
(denumirea conducătorului), funcţia....................., in calitate de furnizor, pe de alta parte.

denumite in continuare fiecare in parte ..P artea” si in mod colectiv „P ărţile”, au convenit 
încheierea prezentului contract de execuţie, in urmatoarele condiţii:

Articolul 2
Definiţii
In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale:



b. achizitor si furnizor - părţile contractante, asa cum sunt acestca numite in prezentul 
contract;

c. preţul contractului - preţul platibil furnizorului de către achizitor, in baza contractului, 
pentru indcplinirca integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 
tehnică în perioada dc garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin 
contract;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, oricc alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe carc furnizorul are obligaţia de a le furniza in 
legătură cu serv iciile prestate conform contractului;

f. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul inchcicrii contractului si 
care fâcc imposibila exccutarca si. respectiv, indcplinirca contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: razboaic. revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparutc ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considcrat forţa majora un eveniment asemenea celor dc 
mai sus carc, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem dc costisitoare 
cxccutarea obligaţiilor uneia din parti;

g. act adiţional -  documcnt prin care se pot modifica termenii si condiţiile contractului;

h. conflict de interese -  oricc eveniment care influentcaza capacitatca furnizorului de a 
exprima o opinie profesionala obiectiva si imparţiala sau care il împiedica pe acesta, in 
orice moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 
proiectului, oricc motiv in legătură cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte 
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste rcstrictii sunt de asemenea 
aplicabile oricăror subcontractanti. salariaţi si experţi cc actioncaza sub autoritatea si 
controlul executantului;

Lzi -  zi calendaristica; an -  365 zile.

Articolul 3 interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma dc plural si vice versa iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate 
ca incluzând si genul feminin si viceversa, 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 specifica in mod diferit.
3.3 Clauzele si expresiile  vor fi in terpretate prin raportare la intregul contract.



Articolul 4 Obiectul principal al contractului
4 .1 Furnizorul se obliga furnizeze, respectiv să vândă, să livreze, să monteze, dupa caz. 
bunurile ce fac obiectul contractului, in conformitate cu cerinţele tehnice prevăzute in 
documentaţia tehnico-economica parte integranta din Proiectul tehnic si obligaţiile asumate 
prin prezentul contract în perioada/ perioadele convenite pentru utilarea obiectivului 
Centru Transfrontalier de Oenologie şi Viticultura „ Terasele Dunării” in cadrul 
proiectului M1S-ETC Code 600 „Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura 
Terasele Dunării", finantat de Uniunea Europeana prin Programul de Cooperare 
Transfrontal icra Romania-Bulgaria 2007-2013 Axa prioritara 3: Dezvoltare economica si 
sociala. Domeniu 3.1: Suport pentru cooperare transfrontalicra in afaceri si promovarea 
imaginii si identitatii regiunii

Articolul 5 Preţul contractului
5.1. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de furnizare de la cap 4
5.2. -  (1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de

către Achizitor este de................. LEI fata TVA, la care se adauga ... TVA. conform ofertei
financiare detaliate.
5.3. (1) Preţul contractului va fi plătit după intocmirea procese lor-verbale de recepţie a 
bunurilor/echipamentelor furnizate, semnate de persoana desemnata de achizitor si 
ulterior acceptate la plata, pc baza facturii emisă de furnizor.

(2) Plata se va efectua in termen de maxim 30 zile de la acceptarea la plată a 
facturilor emise de furnizor, prin virament in contul bancar al furnizorului.

Articolul 6 Durata contractului
6.1. -  Prezentul contract intra in vigoare la data semnării de către parti si produce efecte 

pana la încheierea procesului verbal de recepţie finala, inclusiv pana la punerea in 
funcţiune a echipamentelor.

6.2. - Durata contractului de furnizare se poate modifica doar prin încheierea unui act 
adiţional privind extinderea execuţiei contractului, pentru motive bine intemeiate ce vor fi 
detaliate in solicitarea scrisa a pârtii care solicita modificarea. Prelungirea duratei 
contractului de furnizare va tî aprobata astfel încât implementarea şi plăţile financiare sa 
fie făcute înainte de expirarea contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea 
Management şi cu respectarea regulilor si principiilor cc au stat la baza atribuirii 
contractului.

Articolul 7 Kxecutarea contractului
7.1 Executarea contractului inccpc dupa emiterea comenzii din partea beneficiarului.
7.2 Exccutarca contractului sc face in conformitate cu graficul de îndeplinire, parte 
in tegranta din prezentul contract.



7.3 Termenul de livrare (transport, livrare, montaj) a produselor ce lac obiectul prezentului 
contract este de maxim 2 luni, de la data emiterii comenzii din partea beneficiarului, 
ulterior semnării contractului de ambele parti

Articolul 8 Documentele contractului:
8.1. - Documentele contractului sunt:
ANEXA A - Oferta tehnica 

ANEXA B - Oferta financiara
ANEXA C -  Specificaţiile tehnice, F5 (nr.24-51, 53), dispoziţie de şantier rctclistica 
ANEXA D -  Graficul de livrare
ANEXA E -  Acordul/acordurile de asocierc (daca este cazul)
ANEXA F -  Contractul/contractele de subcoiilradare (daca este cazul)
ANEXA G -  Acte adiţionale (daca este cazul)

Articolul 9 Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1 -  1) Furnizorul sc obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele
prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.

2) Daca in cursul derulării contractului se constata ca unele parti ale ofertei tehnice 
nu corespund sau sunt inferioare caietului de sarcini (Specificaţiilor tehnice), prevaleaza 
prevederile caietului de sarcini.
9.2 - Furnizorul sc obliga sa livreze produsele in conformitate cu graficul de livrare 
prezentat in propunerea tehnica, sub sancţiunea rezilierii contractului.
9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubcasca achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii si acţiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate ctc.). legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziţionate; si

ii) daunc-intcrese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia 
situatiei in care o astfel de incalcarc rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de 
către achizitor.
9.4 - Pentru produsele ce necesita montaj, furnizorul trebuie sa asigure montajul acestora 
la sediul indicat de beneficiar.
9.5 - Nicio plata poate fi facuta si nici un bun. scrviciu sau lucru nu poate fi 
furnizat/rcalizat/exccutat inaintea semnării contractului. Acelaşi principiu se va aplica 
pentru actele adiţionale ale acestor contracte.
9.6 - Conform Ordinului Ministrului Economici şi Finanţelor nr.2310/20072, privind 
procedura pentru înregistrarea contractelor încheiate intre persoanele juridice din România 
si persoanele juridice străine sau persoanele fizicc rezidente, persoanele juridice din 
România sunt obligate sa înregistreze contractele cu persoanele juridice străine sau 
persoanele fizice nerezidente care efectueaza pe teritoriul României, servicii, lucrări de 
constructii. instalatii, activitati de supraveghere, activitati de consultanta, asistenta tehnica 
sau orice alte activitati care ar putea constitui institutii permanente in Romania.

2 Publicat în Monitorul Oficial nr.858 din 13 Decembrie 2007



înregistrarea contractelor este realizată la institutiilc fiscale teritoriale din jurisdicţia 
persoanei juridice, a beneficiarilor aetivitătilor mai sus mentionate, unde isi au sediul 
fiscal, conform legii.

Articolul 10 Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa recepţioneze produsele livrate in termenul convenit.
10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca preţul către furnizor in termenul de 30 zile dc la 

emiterea facturii de către acesta, dupa acceptarea la plata pe baza documentelor 
justificative ataşate Procesului-Verbal de recepţie a produselor.
10.3 - Daca achizitorul nu onorcaza facturile in termen dc 14 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute convenite, furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor si dc a 
beneficia de reactualizarea sumei dc plata la nivelul corespunzător zilei de efectuarc a 
plaţii. Imediat ce achizitorul onorcaza factura, furnizorul va relua livrarea produselor in ccl 
mai scurt timp posibil.

Articolul 11 Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligaţiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte sa-si execute 

obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitoail are dreptul de a deduce din preţul 
contractului, ca penalitati. o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.05%/zi din preţul 
contractului.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onorcaza facturile in termen dc 28 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta arc obligaţia de a plaţi ca penalitati o suma 
echivalenta cu o cota procentuala 0.05%/zi din plata nccfectuata.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, 
in mod culpabil si repetat, da dreptul pârtii lezate dc a considera contractul de drept reziliat 
si de a pretinde plata de daune-intercsc.

11.4 - AchizitomI isi rezerva dreptul dc a renunţa oricând la contract, pnntr-o notificare 
scrisa, adresata furnizorului, fara nicio compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu 
condiţia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru furnizor. In acest caz. furnizorul are dreptul dc a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunţării unilaterale a 
contractului.
11.5 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarca sau executarea necorcspunzatoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in condiţiile 
art. 11.1, 11.2. in completare, părţile datorcaza daunc-interese in condiţiile dreptului 
comun.

Articolul 12. Recepţie, inspecţii si teste
12.1 - AchizitomI sau reprezentantul sau are dreptul dc a inspecta şi/sau testa produsele 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
(2) Achizitorul are obligaţia dc a notifica. în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea reccpţiei. testelor şi inspecţiilor.



Art.12.2 -(1) Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale 
(calitative) se vor facc la destinaţia finală a produselor, respectiv la sediul autoritatii 
contractante.

(2) înainte de recepţie, reprezentanţii achizitorului vor testa si vor efectua inspecţii 
in concordanta cu procedurile interne.
Vor fi realizate cel puţin umiatoarele:

-  verificări vizuale si dimensionale
-  verificarea echipamentului
-  testarea funcţionala a produselor

A rt.l 2.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul arc obligaţia, fară a modifica preţul 
contractului:

a) de a înlocui produsele retiizate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa corespundă 

specificaţiilor lor tehnice.
A rt.l 2.4 - 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 dc 
furnizor, cu sau fară participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării 
acestora la destinaţia finală.
Art.12.5 - Prevederile clauzclor 12.1-12.4. nu îl vor absolvi pe furnizor dc obligaţia 
asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.
A r t .l2.6 - Recepţia cantitativă şi calitativă, sc va efectua la sediul beneficiarului, bucată cu 
bucată, de către comisia achizitorului, în prezenţa delegaţilor furnizorului, întocmindu-se 
un proccs-vcrbal, care să evidenţieze eventualele lipsuri, deteriorări, defecte etc.
(2)ln programul recepţiei produselor sc vor verifica aspectul exterior al produselor, 
funcţionarea lor, existenţa inventarului de complet etc. si nu vor fi preluate de către 
comisia achizitorului produsele prezentate la recepţie cu lipsuri sau degradări.
(3)Furnizorul sc obligă să repare sau să înlocuiască bunurile lipsă, defecte sau deteriorate, 

suportând toate costurile aferente, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare dc la data 
recepţiei, dacă părţile nu convin altfel.
(4)La recepţia calitativa se vor avea in vedere urmatoarele obligaţii asumate de Furnizor 
prin prezentul con tract:
- toate produsele vor fi noi;
- la livrare, produsele vor îndeplini toate condiţiile dc calitate si performanta impuse dc 
legislaţia în vigoare;
- service-ul se va facc, dupa caz. la locaţia unde s-a semnalat defecţiunea prin acţiunea on- 
site a echipei de service a furnizorului şi/sau preluarea echipamentului/bunului defect la 
sediul reprezentanţei service şi înlocuirea temporară a acestuia cu o piesă de schimb 
identică sau similară ca funcţionalitate. In acest caz cheltuielile de transport şi deplasare 
vor fi suportate în proporţie dc 100% de către furnizor.
A r t .l2.7 -  Recepţia cantitativa si calitativa sc face la locul dc livrare mentionat de 
beneficiar, unde dupa verificarea corespondentei tehnice si a cantitatilor se va încheia un 
proces verbal dc recepţie. In cazul in care produsul furnizat de firma castigatoarc nu 
coincide din punct dc vedere al cerin ţelor tehnice, preţului sau ealitatii cu cel din oferta, 
beneficiarul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul de achiziţie si de a solicita daune 
compensatorii.



(2)Reccptia calitativa sc va considcra încheiata doar dupa montajul echipamentelor si 
punerea accstora in funcţiune.

(3)Fumizorul va asigura instruirea pcsonalului de exploatare la locaţia achizitorului. Odata 
cu instruirea sc vor verifica si parametrii funcţionali ai echipamentelor ce necesita aceasta, 
conform cârtii tehnice / manualului de utilizare.

Articolul 13. Ambalare si marcare
13.1 - I) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă. fără 
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la 
temperaturi extreme, la soare şi la precipiţaţiilc care ar putea să apară în timpul 
transportului şi depozitării în aer liber. în aşa tel încât să ajungă în bună stare la destinaţia 
finală.

2) In cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa 
facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
13.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor va 
respecta strict ccrinţclc ce vor fi special prevăzute în contract.
13.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei coletelor (paleţi de lemn. foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea 
achizitorului.

Articolul 14. Livrarea, si documentele care însoţesc produsele
14.1 -  (1) Furnizorul arc obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de 
achizitor in condiţiile DDP respectând:

a) datele din graficul de livrare, şi
b) termenul comercial stabilit;

14.2 - 1) La expedierea produselor, furnizorul arc obligaţia de a comunica. în scris, atat 
achizitorului, cât şi, după caz. societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul 
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încarcarc şi locul de descărcare.

2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
- factura fiscala,
- aviz de insotire a mărfii,
- certificate de calitate, certificate de garanţie
- certificate de conformitate produs/agremente tehnice
14.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total 
sc face după instalare/montare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către 
reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 - Furnizorul va asigura şi gestiona pe cheltuiala sa livrarea si montajul produselor, 
unde este cazul la sediul Achizitorului.
14.5 - (1) Furnizorul are obligaţia de a comunica în scris achizitorului data la care se va 
prezenta la sediul acestuia pentru inccperea livrării.
14.6 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total 
se face după instalare şi testare, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat 
al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.



14.7 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care bunurile ce fac 
obiectul contractului au fost livrate si montate si puse in funcţiune, dupa caz. in totalitate 
la sediul beneficiarului.

Articolul 15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 -  l)Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, 
ncfolositc

2) In cazul introducerii in service a echipamentului/echipamentelor în perioada 
de garanţie, dupa caz. dintr-o cauza legată de condiţiile de acordare a garanţiei în 
funcţionare, perioada de neutilizare nu va fi mai marc dc 10 zile lucratoare.

3)Perioada de imobilizare a echipamentului/echipamentelor în unităţile service, 
pentru remedierea defecţiunilor care fac obicctul garanţiei, se va adăuga la perioada de 
garanţie.
15.2 - 1) Perioada dc garanţie acordată produselor de către furnizor va fi conforma cu 
cerinţele solicitate prin specificaţiile tehnice si conform ofertei tehnice, parti integrante din 
prezentul contract.

2)Penoada de garanţie începe cu data recepţiei.
15.3 - In perioada de garanţie achizitorul are dreptul dc a notifica imediat furnizorului, în 
scris, orice plângere sau rcclamaţic cc apare în conformitate cu această garanţie, intr-un 
termen de maxim 10 zile lucratoare.
15.4 -In perioada de garanţie furnizorul are obligaţia dc a remedia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul defect într-o perioada de maxim 10 zile lucratoare de la stabilirea cauzei 
defecţiunii, fară costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei 
de garanţie, le înlocuiesc pc cele defecte, beneficiază dc o nouă perioadă de garanţie care 
curge de la data înlocuirii produsului.
15.5 - Dacă furnizorul, după cc a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convcnită sau nu iniocuicstc produsul defect, achizitorul arc dreptul de a lua 
măsuri de remediere pc riscul şi spezele furnizorului şi fară a aduce nici un prejudiciu 
oricăror alte drepturi pc carc achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

Articolul 16 Ajustarea preţului contractului
16.1 - Pentru echipamentele, produsele livrate, serviciile prestate, plăţile datorate de 
achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
16.2 - Preţul contractului nu se actualizează/ajusteaza.
16.3 - Cuantumul TVA de 24% aplicabil la data contractului, se poate modifica dacă 
legislaţia în materie dc TVA sc modifică pc perioada desfăşurării contractului.

Articolul 17 Amendamente
17.1 -  (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe carc lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului.
Modificarea contractclor de achiziţii este permisă cu respectarea următoarele condiţii:

Modificări la contract sc pot face doar în perioada de execuţie a contractului şi nu 
au cfect retroactiv;



Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de natura proiectului din 
contractul iniţial:
Prin actul adiţional nu sc pot face modificări care afectează fundamental termenii 
documentaţiei de atribuire

Articolul 18 Subcontractanti
18.1 - Furnizorul arc obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi. în 
aceleaşi condiţii în care cl a semnat contractul cu achizitorul (daca este cazul).
18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii dcscmnaţi(daca este cazul).
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract (daca este cazul).
18.3 - (I) Furnizorul este pc deplin răspunzător faţă dc achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul (daca este cazul).
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Furnizorul arc dreptul dc a pretinde dau ne-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.

Articolul 19 - întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele 
înscrise în graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul dc livrare 
sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia dc a notifica. în timp util, achizitorului; 
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se facc cu acordul 
părţilor, prin act adiţional.
19.3 - Oricc întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului.

Articolul 20 - Forţa majoră
20.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în carc aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada dc acţiune a forţei majore, dar 
fară a prejudicia drepturile ce li sc cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acestcia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 
6 luni, ficcarc 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.

Articolul 21 - Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative dircctc, oricc neînţelegere sau dispută care sc poate ivi între ei în cadrul sau 
în legătură cu îndeplinirea contractului.



21.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să sc soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Constanta.

Articolul 22 Încetarea si rezilierea contractului
22.1 - (1) Contractul încetează pe deplin drept în următoarele situatii:
- la expirarea termenului pentru care s-a încheiat;
- inainte de termenul stabilit printr-o notificare prealabila de către partea interesata.
(2) Contractul poate fi reziliat în cazul în care în mod culpabil, una din părţi nu-şi 
îndeplineşte, total sau parţial, ori execută necorcspunzător, obligaţiile asumate prin 
semnarea contractului.
Rezilierea poate fi invocată exemplificativ şi în cazul în care una din părţi:

- sc află în situatic de forţă majoră o perioadă mai mare de 30 de zile,
- timp de 15 de zile nu exccută o obligaţie considerată esenţială.
- este declarată în incapacitate de plată.

- încalcă în mod repetat obligaţiile ce îi revin din contract.
22.2 - Partea care invocă rezilierea contractului va notifica celeilalte părţi cauza încetării cu 
minimum 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
Prevederile acestui articol nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat 
încetarea contractului.

Art.23 Codul de conduita
1. Furnizorul va acţiona întotdeauna loial, imparţial si ca un consilier de încredere pentru 
achizitor conform regulilor si/sau codului dc conduita al profesiei sale, precum si cu 
discreţia necesara. Se va abţine sa faca afirmaţii publice in legătură cu bunurile livrate fara 
sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care 
sunt in conflict cu obligaţiile sale contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja achizitorul 
in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligaţie 
in mod clar tertilor. daca va fi cazul.
2. Pe perioada executării contractului, furnizorul sc obliga sa nu aduca atingere obiceiurilor 
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectând totodata si drepturile 
omului.
3. Cand furnizorul sau oricare din subcontractantii sai. personalul, experţii, agenţii sau 
subordonaţii sai se ofera sa dea ori sunt de acord sa ofere ori sa dea sau dau oricărei 
persoane mita, bunuri in dar. facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori 
recompensa îndeplinirea sau neindeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract 
sau orice alt contract încheiat cu achizitorul ori pentru a favoriza sau defavoriza orice 
persoana in legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu accsta. 
achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fara a aduce atingere niciunui drept 
anterior dobândit dc executant.
4. Plăţile către furnizor aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce 
poate deriva din accsta si atat executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, 
inclusiv conducerea sa si salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, 
alocaţie, plata indirecta ori orice alta forma de retributic in legătură cu sau pentru 
executarea obligaţiilor din prezentul contract.



5. Furnizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau 
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile 
contractului, fara aprobarea prealabila in scris a achizitorului.
6. Furnizorul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
contractului, inclusiv pe perioada oricarci prelungiri a acestuia si dupa încetarea acestuia. 
In acest sens, cu exccptia cazului in carc sc obţine acordul scris prealabil al achizitorului, 
furnizorul si personalul sau. salariat ori contractat dc acesta, incluzând conducerea si 
salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricărei alte persoane sau entitati nicio 
informaţie confidenţiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face 
publica nicio informaţie referitoare la recomandările primite in cursul sau ca rezultat al 
derulării prezentului contract. Totodata. furnizorul si personalul sau nu vor utiliza in dauna 
achizitorului informaţiile cc le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, 
cercetărilor desfasurate in cursul sau in scopul executării prezentului contract.
7. Executarea contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totuşi 
astfel dc cheltuieli, contractul poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt 
comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un 
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor produse 
livrate si legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este in mod clar identificat 
sau comisioanele plătite unei socictati carc potrivit tuturor aparentelor este o societate 
interpusa.
X. Furnizorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la 
condiţiile in care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare 
sau cercetare la fata locului pe carc o considera necesara pentru strangerea de probe in 
cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Art.24 Conflictul de interese
1. Furnizorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa oricc situatic care ar 
putea compromite executarea obiectiva si imparţiala a prezentului contract. Conflictele de 
interese pot aparea in mod spccial ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politicc 
ori de naţionalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legaturi ori 
interese comune. Oricc conflict de interese aparut in timpul executării prezentului contract 
trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 7 zile de la apariţia acestuia.
2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzătoare si 
daca este necesar poate solicita masuri suplimentare. Furnizorul sc va asigura ca personalul 
sau, salariat sau contractat dc el. inclusiv conducerea si salariaţii din teritoriu, nu sc afla 
intr-o situatic carc ar putea genera un conflict de interese. Furnizorul va inlocui, in 15 zile 
si fara vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului sau salariat 
ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, carc sc regaseste intr-o astfel 
dc situatie.
3. Furnizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenta ori 
pe cea a personalului sau. salariat sau contractat, inclusiv conduccrca si salariaţii din 
teritoriu. In cazul in care executantul nu-si menţine independenta, achizitorul, fara 
afectarea dreptului acestuia dc a obţine repararea prejudiciului cc i-a fost cauzat ca urmare 
a situatiei de conflict dc interese, va putea decide incctarea dc plin drept si cu efect imediat 
a prezentului contract.
4. Furnizorul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract, 
persoane fizice sau juridice carc au fost implicate in procesul dc vcrificare/evaluare a



candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii procedurii de atribuire aferenta acestuia, 
pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 
nulitatii contractului respectiv pentai cauza imorala.

Articolul 25 Cesiunea
25.1 Furnizorul poate cesiona doar creanţele aferente prezentului contract, obligaţiile 
ramanand in sarcina pârtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate iniţial.
25.2 Furnizorul are obligaţia de a nu cesiona total sau parţial creanţele prezentului contract, 
fara sa obtina. in prealabil, acordul scris al achizitorului.

Articolul 26 Limba care guverneaza contractul
26.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.
26.2 Dacă exista parti din contract scrise in mai multe limbi, va prevala versiunea in limba 
romana.
26.3 Limba folosita pentru comunicare va fi limba romana.

Articolul 27 Comunicări
27.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Oricc document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in 
momentul primirii.
27.2 Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării in scris a primirii comunicării.
27.3 In situatiile in care:
a. destinatarul transmite o instiintare de schimbare a adresei, toata corespondenta va fi 
transmisa in consecinţa:
b. destinatarul nu a declarat o alta adresa in momentul solicitării unei aprobari sau 
consimtamant, răspunsul poate fi transmis Ia adresa de la care s-a expediat solicitarea.
27.4 Aprobările, certificatele nu vor fi retinute sau intarziatc nejustificat. Atunci cand unei 
parti i se emite un certificat, emitentul va transmite o copic si celeilalte parti. Cand se 
transmite o instiintare unei parti de către ccalalta parte, aceasta va transmite o copie si 
celeilalte parti. dupa caz.

Articolul 28 Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie a z i .................... prezentul contract in 2 (doua) exemplare, cate
un exemplar pentru fiecare parte, (se precizeaza data semnării de către parti)

ACHIZITOR, FURNIZOR.

(semnătură autorizata) (semnătură autorizata)
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SECŢIUNEA III.3 Dolari din Devizul general

- FISELE TEHNICE 24-51, 53

- DISPOZIŢIE DE ŞANTIER PRIVIND DESCRIEREA ANSAM BLULUI DE RETEL1STICA
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111.2. Utilaje si echipamente de transport:

Nr.
C rt

Denumire / Tip utilaj 
/ echipament U.M. Cant.

Prêt unitar Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
RON EURO RON EURO RON • RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - - 0

TOTAL GENERAL

111.3. Dotări:

Nr.
Crt.

Denumire / Tip utilaj 
/ echipament

U.M. Cant.
Pret unitar ! Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

RON EURO RON EURO RON RON EURO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Scaune buc 160
2 Mese mari buc 6
3 Sonorizare ansm 1
4 Videoproiector fix buc 1
5 Ecran videoproiect buc 3

6 Videoproiector mobil buc 2

7 Mese joase buc 8
8 Fotolii buc 4

9 Birou lemn buc 9
10 Scaune birou buc 11

11 Calculatoare buc 7
12 Imprimante buc 2
13 Retelistica ansm 1
14 Internet ansm 1
15 Dulapuri buc 9
16 Standuri mobile buc 4

17 Extinctor mobil buc 7
18 Masa laborator buc 1

19 Pahare buc 20

20
Balanţa analitica 
200g

buc 1

21
Balanţa tehnica 
semiautomata 600g

buc 1

22
Spectrofotometru UV 
VIS 190-900nM

buc 1

23
Etuva cu 
termostatare

buc 1 -

24 PH-metru buc 1
25 Nisa chimica buc 1

26
Centrifuga laborator 0 
6000 rot/min ■buc 1

27 Agitator mecanic buc 1

28
Cuptor electric de 
calcinare

buc 1

29
Aparat distilare apa 
TIP DP-RZ (S)

buc 1

T(DTAL GENERAL

I ntocmitv cü'Vieÿ;k Beneficiar,
S.C. CREÖ-MIXT S.R.L. Asociaţia Profesipnalş Viti-Vinicola

Ü0 X * TERASELMUNARttvOstrov

mailto:creomixt@vahoo.com


PROIECTRRS CflDRSTRU SI COIUTRUCTII CIYIIE 

C on stan ta ,  J lr .Doeia  ílr.S I: T cl/foH .0241 6 5 7 5 4 5 ;

Tel.0241619712:
creomixt@yahoo.com o

115/2927/1995 
OUI RO 4 1 SO I 55

PROIECT: NR.99/2013
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE EN0L0G1E SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII”
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA V1NIVITIC0LA „TERASELE DUNĂRII"

Formular F5

Utilajul, echipamentul: SCA liN

FISA  TEHNICA Nr. 24 

160 buc.

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Scaun:
- material lemn capitonat

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristice le de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform leiiii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

S.C. CREO-MIXT S.R.L.
y f' x ’ Ê '• Cr :VN

PROIECTANT, OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTARE CADASTRU SI COniTRUCTII CIYIU 
C o n /to n ta . llr.DQeict A r.SI; T cl/foK .02<il6 S 7 5 /IS; 

T el.02416197  12:
creomixt@yahoo.com o  ir» q  id

J15/2927/1973 
OUI RO 4150155 ISO 9001

PROIECT: NR.99/20I3
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE Si VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII’
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVITICOLA ..TERASELE DUNĂRII”

Formular F5

FISA TEHNICA Nr. 25

Utilajul, echipamentul: MASA M ARE 6 buc.

Nr.

crt.
Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali
M asa mare:
- material lemn

2, Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristice le de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

PROIECTARE CADASTRU SI COflSTRUCTil CIYIUE 

Constanta). í l f , D a c ia  flf.5 I: T e l / f o « .0 2 4 1 6 5 7 5 4 5 :

Tel.0241619712:
creomixt@yahoo.com o

115/2927/1995 f ( C  ElOÑit^
OUL HO. 4150155 -

NR.99'2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII” 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVITICOLA „TERASELE DUNA RIT

FISA TEHNICA Nr. 26

Utilajul, echipamentul: ANSAM BLU SONORIZARE 1 buc.

Formular F5

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caictul de sarcini
Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Ansamblu sonorizare:
- componente statie amplificare, statie citire CD/DVD, statie citire 

casete magnetice, statie citire discuri, boxe, mixer.
Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
-  cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare:

3. Condiţii priviud conformitatea cu standardele relevante:
-  agrement tehnic conform legii 10/1995:

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. A lte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C, CREO-M1XT S R L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROICCTflRS CflDfliTRU Jl COniTRUCTII C1YIK 
C on/S on ta . S tr.D acio  m . J I :  T e l/foH .02416 5 7 5 4 5 :

T el.0 2 4 1 6 1 9 7  12:
creomixt@yahoo.com ^

115/2927/1995 a £
OUI RQ4 I SOÍ 55  lä g g p i i l l

PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

NR. 99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONT ALIER DF. ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII" 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VÎNIV1T1COLA „TERASELE DUNĂRII”

FISA TEHNICA Nr. 27

Utilajul, echipamentul: VIDEOPROIECTOR FIX 1 buc.

Formular F5

Nr.

crt.
Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Videoproiector fix:
- flux luminos minim 30001m
- distanta imagine min 5,00m
- rezoluţie nativa min 720p

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. A lte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-M1XT S.R.l

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

FROIECTftRE CflDIUTRU 51 C031STRUCTI! CIVItE 

C o n /to n ta .  Sif.Dctcia fir,5 I : T e l / f o n .0 2 4 1 6 5 7 5 4 5 :  

T e l .0 2 4 1 6 1 9 7  12:
creom ixt@ yahoo.com  ^  Q  n

J15/2927/1995 A ţ i
CUI RO 4150155 . p mBÉiil

NR.99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFR0NTAL1ER DE ENOLOG1E SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII” 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINI VITICOLA „TERASELE DUNĂRII”

FISA TEHNICA Nr. 28

Utilajul, echipamentul: ECRAN VIDEOPROIECTOR 3 buc.

Formular F5

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Fcran videoproiector:
- latim e minima 3,00m
- raport laturi 1 :1 -1 6 :9

2. Specificaţii de performanta si condiţii priv ind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristice le de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic
1

PROIECTANT,
S.C. CRF.O-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTĂRI CflDMTRU 51 COflSTRUCTII C M lf  
C onstan ta . 5tf.D acia flf.5 1 ; T e l/re« .0241657545: 
Tel.0241619712:
creomixt@yahoo.com o  ir> Q  ID

II 5/2927/1995 A &
.QJ11 . J Q .4  »S0L51. J iÉ S É S Ë

PROIECT: 
OBIECT : 
BENEFICIAR:

NR.99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII" 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVITICOLA „TERASELE DUNĂRII”

FISA TEH N ICA  N r. 29 

Utilajul, echipamentul: V ID E O PR O IE C T O R  M O BIL 2 buc.

Formular F5

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Videoproiector mobil:
- flux luminos minim 20001m
- distanta imagine min 3,00m

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT ,S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROICGTflRE CnDMTRU SI CORSTRUCTII CIYHS 

C o n / le n to .  f lr .D o c io  fir.SI: T e l/f© H .024B 657545:  

T e l .0 2 4 1 6 1 9 7 1 2 ;
creomixt@yahoo.com ^  ^

Il 5 /2 7 2 7 /  1995 A C  p p ê t

OM! RQ 415Q1 5 S _ J É Í í ^ - rL J 8 W Í M L .

PROIECT: NR.99/2013
0BÏF.CT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA .TERASELE DUNĂRII’
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIV1TICOLA ..TERASELE DUNĂRII”

Formular F5

FISA TEHNICA Nr. 30

Utilajul, echipamentul: MASA JOASA 8 buc.

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
M asa joasa:
- m aterial lemn

2 Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim; 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIICTHRE CRDflSTRU 51 COniTRUCTII CIVIU 
C o n /ta n ta .  f l f .D o e io  flí.5 I: Te!/r< iM .03^l6575il5;  

Tel.0 2 4 1 6 1 9 7 12:
creomixt@yahoo.com o  ^  m

I I 5/2927/1995 Ä C
■-GILLRO.4 .1501.55

PROIECT: NR.99/2013
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII"
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVM ICOLA „TERASELE DUNĂRII”

Fornndar F5

Utilajul, echipamentul: FOTOLIU

FISA TEHNICA Nr. 31 

4 buc.

Isr.

crt.
Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Fotoliu:
- material finisaj textil

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CRCO-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTORE CflDflfTRU II CORSTRUCTII CIVUE 

C on stan te .  H r .D o c io  fir. SI:  Tel/FQH.02416 5 7 5 4 5 :  

TcI . 0 * 4 I 6 I 9 7 I 2 :
creomixt@yahoo.com o  ^  ir»

1 1 5 /2 9 2 7 /1 9 9 5  A f c

CUI RCMI 5 0 1 5 5

PROIECT: NR.99/2013
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII’
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA V1NIVITIC0LA „TERASELE DUNĂRII1'

Formular F5

FISA TEHNICA Nr. 32

Utilajul, echipamentul: BIROU LEMN 9 buc.

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali: 
Birou lemn:
- dimensiuni Lr 160cm. l=60cm, h=90cm

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caract eristicele de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MDCT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROICCTORC CRDflSTRU i l  COnrTRIICTIl CIYUI 

C on stan ta .  ilr .D aciet  flr.5 ! : T c l / f «h.0 2 4 1 6 5 7 5 4 5 :

Tel.0241619712:
creomixt@yahoo.com

II 5/2927/1995 
QMI RO 4150.8 55

PROIECT :
OBIECT:
BENEFICIAR:

NR.99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE EN O LOG IE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII“ 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIV1TICOLA „TERASELE DUNĂRII”

FISA TEH N ICA  N r. 33 

Utilajul, echipamentul: SCAUNE BIROU 11 buc.

Formular F5

Nr.

crt.
Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. P aram etrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Scaune birou:
- material cadru metalic, plastic, textil

2. Specificaţii de perform anta si condiţii privind siguran ţa  in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare:

3. C ondiţii privind conform itatea cu standardele  relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995:

4. Condiţii de garan ţie  si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L,

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTARE CflDMTRU SI COflSTRUCTH CIYIIE 

C onstanta .  S lr .D ocio  fir.3 I : T e l / fa H .0 2 4 1 6 5 7 5 4 5 :

T e l . 0 2 4 l 6 l 9 7 i a :
creomixt(6>yahoo.com

I I 5 /2 9 2 7 /1 9 9 3  

OUI RO 41 501 35 ISO 9001

PROIECT: NR.99/2013
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGTE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII”
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVITTCOLA „TERASELE DUNĂRII”

FISA TEHNICA Nr. 34 

Utilajul, echipamentul: CALCULATOR (SISTEM DE CALCUL) 7 buc.

Formular F5

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

I. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Calculator:
- componente unitate centrala complet echipata, monitor, mouse, 

tastatura, boxe
2 Specificaţii (le performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:

- cartea tehnica trebuie sa conţină caractcristicele de instalare si utilizare; . ... ... ............. I

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995; ........... . J

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic
i

PROIECTANT, OFERTANT,
S.C. CRF.O-MIXT S.R.L.



PROIECTARE CnDMTRU 11 COflSTRUCTII CIVIII 

C onstan ta ,  Itr .D oc io  Hr.SI: T c l / fo H .0 2 4 1 6 5 7 5 4 5 :  

T c K 0 2 4 I6 1 9 7 I 2:
creomixt@yahoo.com ^  ttn Q

115/2927/1995 A C
CUIRQ 4I5Q155

PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

NR.99/2013
AMENAJARF. CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII-' 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVITICOLA ..TERASELE DUNĂRII"

FISA TEHNICA Nr. 35

Utilajul, echipamentul: IMPRIMANTA 2 buc.

Formular F5

Nr.

crt.
Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 

impuse prin caietul de sarcini
Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Imprimanta:
- caracteristici inkjet, A4

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995:

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTARE CRDflSYRU 51 COI15TRUCT8I CIVIIE 
C onstanta, H r.D acia  Hf.SI: T d / f o i t . 0 2 4 1 6 5 7 5 4 5 :  

T e l .0 2 4 1 6 8 9 7 1 2 :
creomixt@yahoo,com o  Q TT>

Ji 1 /2 9 2 7 /1 9 9 $  A Ö

cmi ,BQ .- i im i i . - j^ if i5 É a -

PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

NR.99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII" 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVITICOLA „TERASELE DUNĂRII”

FISA TEHNICA Nr. 36 

Utilajul, echipamentul: ANSAMBLU RETELISTICA 1 buc.

Formular F5

Nr.

crt.
Specificaţiile tehnicc impuse prin caietul de sarcini Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 

impuse prin caietul de sarcini
Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Ansamblu retelistica:
- componente 3buc switch 16 porturi ieşire, cablu UTP, 

conectori UTP.
2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:

- canea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;
3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:

- agrement tehnic conform legii 10/1995:
4. Condiţii de garanţie si post garanţie:

- certificat garanţie minim: 2 ani
5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L

OFERTANT,



PROIECTARE CflDflITRU II COniTRUCTil CIYIIE 
Con/tanto. llr.DQcio flr.S I : Tel/fa«.0241657545:  
Te l .0?4 l6 l97 I2 :
creomixt@yahoo.com ^  ^  ^

JI Î/29Î7/I99S A C  ^ y ¿  SI  N e t s
OUI RO 41 SOI 55

PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

NR.99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTA1.1ER DE ENOT.OGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII" 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVITICOLA „TERASELE DUNĂRII'*

FISA TEHNICA Nr. 37

Utilajul, echipamentul: ANSAMBLU INTERNET 1 buc.

Formular F5

Nr.

crt.
Specificatiilc tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Ansamblu internet:
- componente modern internet, 3buc. Router WI-FI, cablu UTP, 

conectori UTP.
2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:

- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare:
3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:

- agrement tehnic conform legii 10/1995;
4. Condiţii de garanţie si post garanţie:

- certificat garanţie minim: 2 ani
5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT Sc.R.1.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTARE CflDMTRU SI COflSTRUCTll CIYIIE 

C on /ton ta .  J lf .D o c io  fir.SI: Te!/Foh. 0 2 4 !  6 5 7 5 4 5 :  

T e l .0 2 4 1 6 1 9 7 1 2 ;
creomixt@yahoo.com o  T> ^  zr>

\ 1 5 /2 9 1 7 /1 9 9 5  A C

CUI RO 4 1 5 0 1 5 5

PROIECT; NR.99/2013
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOG1E SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII’"
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVfTICOLA „TERASELE DUNĂRII"

Formular F5

FISA TEHNICA Nr. 38

Utilajul, echipamentul: DULAP 9 buc.

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Dulap:
- dimensiuni L=120cm, l=60cm, h=210cm
- caracteristici 2 usi
- material lemn

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristice le de instalare si utilizare:

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXTS^RX

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTARE CflDnJTRU II COnSTRUCTII CIYIIE 

C onstanta .  $tr.Dgcîg f lr .51: T c l / f o « .0 2 4 1 6 5 7 5 4 5 :  

Toi.0 2 4 1 6 1 9 7  15:
creomixt@yahoo.com ^  ir> ^  ID

115/2927/1993 Ä C
CUI RO 4150155

PROIECT: NR.99/2013
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII”
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVITICOLA ..TERASELE DUNĂRII”

Formular F5

Utilajul, echipamentul: STAND MOBIL

FISA TEHNICA Nr. 39 

4 buc.

Nr.

crt.
Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Stand mobil:
- material: cadru metalic

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristice le de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. A lte condiţii cu caracter telmic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


FROICCTFIRE CRDflSTRU SI COflSTRUCTII CIYHE 

C o n /ta n ta .  i î f .D o c ic  (If.S ! : TeI/f©H.02'lt 6 5 7 5 4 5 :  

Tel.0241619712:
creomixt@yahoo.com ^  ^  ^  m

J15/2927/1995 A Ç
CUI RO 4 1 5 0 1 5 5

PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

NR. 99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOG1E SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII" 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA V1NIVITIC0LA „TERASELE DUNĂRII"

FISA TEHNICA Nr. 40

Utilajul, echipamentul: MASA LABORATOR 1 buc.

Formular F5

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare:

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PRO iccTnne cnntnsTRU ;i  c o i m t r u c t i i  c i v i u  

C o n /ta n ta .  f tr .D ac io  flr.5 I; TcI/fc iH .0241657 5 4 5 :

T el.0 2 4 1 6 1 9 7 1 2 :
creomixt@yahoo.com ^  ^

11 5 /2 9 5 7 /1 9 9 5  ^  C

OUI RO 4 1 5 0 1 5 5

PROIECT: NR.99/2013
OBIECT: AMENAJARF, CENTRU TRANSFR0NTAL1ER DE ENOLOG1E SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII”
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVITICOLA „TERASELE DUNĂRII”

Formular F5

FISA TEHNICA Nr. 41

Utilajul, echipamentul: PAFiAR 20 buc.

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTARE CADASTRU 51 COASTRUCTII CIYIIE 

C on stan ta .  I tr .D oe io  ftr.5 I: Teî/fôH .Û24l 6 575  45:
T el.0 2 4 1 6 1 9 7 1  2:
creomixt@yahoo.com ^

Jl S /2 9 2 7 /1 995  A C

C UI R 0 4 I 5 0 I S S ISO 9001

PROIECT: NR.99/2013
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOG1E SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII'
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VTNIVITICOLA ..TERASELE DUNĂRII"

Formular F5

FISA TEHNICA Nr. 42 

Utilajul, echipamentul: BALANŢA ANALITICA 1 buc.

Nr.

crt.
Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Balanţa analitica:
- capacitate minima 200g
- calibrare calibrare automata (autocaiibrare)
- afisaj digital cu iluminare
- intcrfata USB+Ethcrnet

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa contina caracteristicele de instalare si utilizare; ............... . . ___

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995; ----- .... .....  J

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tchnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-M1XT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROICCTMIS CflDMTRU II COfllTRUCTII CIVIU 

C on stan ta .  Str.Dacia flr.S I : T e l / fa i i .0 2 4 1  6 5 7 5 4 5 :

Tel.0241619712:
creomixt@yahoo.com

115/2927/1991 
CUI RO 4150155

PROIECT: NR.99.a013
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII'
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VIN1V1TICOLA „TERASELE DUNĂRII’'

Formular F5

FISA TEHNICA Nr. 43

Utilajul, echipamentul: BALANŢA TEHNICA SEMIAUTOMATA 600g 1 buc.

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Balanţa tehnica semiautomata:
- capacitate minima 600g

2 Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare:

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. A lte condiţii cu caracter tehnic !

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTARE CflDOSTRU II COMTRUCT1I CIV1U 

Cofl/kanta. I lr .D a c ie  fir.5 I : T c l / fo H .0 2 4 1 6 5 7 5 4 5 :  

T e ! .0 2 4 1 6 1 9 7 1 t :
creomixt@yahoo.com c> ir> o

J15/2927/1995 P\C  ' X C  » 'O N e tS
CUI RO 41 50155 il£tó#»ftEÍ fe?É sÍÉ Í

PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

NR.99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TER ASELE DUNĂRII" 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINMT1COLA „TERASELE DUNĂRII"

FISA TEHNICA Nr. 44

Utilajul, echipamentul: SPECTROFOTOMETRU I buc.

Formular F5

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Spectrofotometru:
- lungime de unda Â=190-900nm

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995:

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-M1XT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROiECTflRE CRDRSTRU SI COnSTRUCTIi CIYIII 
C onstan ta .  Str.Doeia flf.S h  Tel/foH .0241657545; 
T el.0241619712;
creomixt@yahoo.com ^ 77» Q  ir>

Il 5/2927/1993 a ! 0
CUI R04IS013S SO 9001

PROIECT: NR.99/2013
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRON TALIER DE ENOLOG1E SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII'
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA V1NIVITICOLA „TERASELE DUNĂRII"

Formular F5

FISA TEHNICA Nr. 45

Utilajul, echipamentul; ETUVA CU TERMOSTATARE 1 buc.

Nr.

crt.
Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Etuva cu termostatare:
- materiale structura otel vernisat anti-acid, camera interioara din 

Inox
Dotări suplimentare:
Dubla izolare, includere sub presiune, circulaţie naturala, sistem electronic de 
reglare a temperaturii, display digital.

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTARE CflDflSTRU SI GOflJTRUCTIl CIYIIE 

C o n /ta n to .  f tr .D o e io  fltf.SI: T c l / f o n .0 2 4 1657545: 
T e l .0 2 4 1 6 1 9 7 1 2:
creomixt@yahoo.com ^  ^  ^

Jl S /2 9 2 7 /1 9 9 5  Ä Ö

CUI RO 41 50 U S  M É É É Í L _

PROIECT: NR.99/2013
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII”
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VfNIVITICOLA ..TERASELE DUNĂRII”

Formular F5

Utilajul, echipamentul: PH-METRU

FISA TEHNICA Nr. 46

1 buc.

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
PH-metru:
- domeniu de masurare 0 -  14 pH 
Dotări suplimentare:
Display digital

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

•*5 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. A lte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTAM ,
S.C. CREO-MÎXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTARE CADR5TRU 51 COniTRUCTIl CIVI1S 
C on stan ta ,  Stf.D a c ia  Of.î I: T o l / f a i i .0 2 4 1657 5 4 5 :

T o i .0 5 4 1 6 1 9 7 1 5 :
creomixt@yahoo.com ^  ^

! 15/1957/1995 A . f c
CU.l RO 41 50 »55 m & fà l

PROIECT: NR.99/2013
OBIECT: AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII”
BENEFICIAR: ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVTTICOLA „TERASELE DUNĂRII"

Forintilar F5

Utilajul, echipamentul: NISA CHIMICA

FISA TEHNICA Nr. 47 

1 buc.

Nr.

crt.
Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Nisa chimica:
- material bîat de lucru monolit, neporos, nereactiv 
Dotări recomandate:
Robinet apa. robinet gaz, chiuveta scurgere, sistem de aspiraţie cu motor 
capsulat, display digital

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicclc dc instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROI6CTÏ1RS CflPflJTRU II COnSTIlUCTil C1YHÉ 

Constante*. Sfcr.Docio fli.31 : Tcl/foH .0 2 4 1 6 5 7 5 4 5 :  

Tel.0 2 4 1 6 1 9 7 1 2 :
creomixt@yahoo.com

J I 3 /2 9 2 7 / I 9 9 5

Ctfl-RQ- 4 13.0.115__  « g

PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

NR.99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOG1E SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII' 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VIWVITICOLA „TERASELE DUNĂRII"

FISA TEHNICA Nr. 48

Utilajul, echipamentul: CENTRIFUGA LABORATOR 1 buc.

Formular F5

Nr.

crt.
Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 

impuse prin caietul de sarcini
Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Centrifuga laborator:
- viteza de rotatie maxima v r6000rot/miii 
Dotări suplimentare:
Timer, afişai digital

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-M1XT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTARE CflDfllTRU II COMTRUCTII C m iE  

C onstan ta .  l i r .D o c io  flr.S I: T e i / f c « . 0 2 4 1 6 5 7 5 4 5 :  

Tel.0 2 4 1 6 1 9 7 1 2 ;
creomixt@yahoo.com ^  ^  -■>,

115/2927/1995 A l e
CUI RQ 41 501 55 HÍjÍf e r a í | i _ j

PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

NR.99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII” 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VIMV1TIC0LA ..TERASELE DUNĂRII”

FISA TEHNICA Nr. 49

Utilajul, echipamentul: AGITATOR MECANIC 1 buc.

Formular F5

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tchnici si funcţionali:
Agitator mecanic:
- capacitate minima 5,001
- viteza de agitare minima 200-1000 rot/min

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-M1XT S.R.L

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECTARE CADASTRU Si COflSTRUCTil CIVÏ1E

PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

C o n /to n ta .  S tr .Docio  Ar.3 I: T e l / f a H .O U I 6 5 7 5 4 5 :  

T e l .0 2 4 1 6 1 9 7 1 2 :
creomixt@yahoo.com

115/2927/1995
CUI.RQ-41JÍÜJ?

NR.99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE SI VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII” 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINIVITICOLA ..TERASELE DUNĂRII”

FISA TEH N IC A  Nr. 50

Utilajul, echipamentul: CU PTO R  E LEC TR IC  DE C A LCIN A RE 1 buc.

Formular F5

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. Parametrii constructivi, tehnici si funcţionali:
Cuptor electric de calcinare:
- capacitate minima 3,001
- precizie 0,1°C 
Dotări suplimentare:
Interfata PC, limitator temperatura.

2. Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa contina caracteristicele de instalare si utilizare:

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. Condiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

PROIECTRH6 CflDBSTRU SI COflSTRUCTII CITIIE 

C o n sta n ta .  Str.Dacia flf.5 I : T c l / f e H .0 2 4 1 6 5 7 5 4 5 :  

T e l . 0 2 4 1 6 1 9 7 12:
creomixt@yahoo.com

J1 5 /2 9 2 7 /1 9 9 5  

_CUI HO 41 501 55 ISO 9001

NR.99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE ENOLOGIE 51 VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII” 
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VINI VITICOLA „TERASELE DUNĂRII"

FISA TEHNICA Nr. 51 

Utilajul, echipamentul: APARAT D ISTILA RE APA T IP  DP-RZ (S) 1 buc.

Formular F5

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1. P aram e trii constructivi, tehnici si funcţionali:
Aparat distilare apa:
- debit minim: 2 l/h

2. Specificaţii de perform anta si condiţii privind siguran ţa  in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicele de instalare si utilizare;

3. C ondiţii privind conform itatea cu standardele relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. C ondiţii de garanţie si post garanţie:
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CRCO-MIXT S.R.L.

OFERTANT,

mailto:creomixt@yahoo.com


PROIECT:
OBIECT:
BENEFICIAR:

PROIECTARE CnOflSTRU 51 COÜSTRUCTil CIVIIE 
C o n /ta n ta ,  H i .D a c ie  f l i . I  I; T e l/f  qk. 0 2  41 6 5 7 5 4 5 ;  

T<?I.0ÎM I6I97I2:
creomixt@Yahoo.com

1 1 5 /3 9 2 7 /1 9 9 5  

OUI RO 4 1 5 0 1 5 5

NR.99/2013
AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DF ENOLOGTE Sî VITICULTURA „TERASELE DUNĂRII” 
ASOCIA ŢIA PROFESIONALA VINIV1TICOLA ..TERASELE DUNĂRII”

FISA TEHNICA Nr. 53

Utilajul, echipamentul: EX TIN C TO R  M O BIL 7 buc.

Formular F5

Nr.

crt. Specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta, propuneri cu specific tehnic 
impuse prin caietul de sarcini

..........

Producător

1. P aram e trii constructivi, tehnici si funcţionali;
Extinctor mobil:
- tip agent de stingere: - pulbere ABC 85% MAP:
- gaz propuisor: - azot:
- masa încărcăturii: - lOOkg pulbere;
- dispozitiv de refulare: - furtun cu duza de evacuare:

2. Specificaţii dc perform anta si condiţii privind siguran ţa in exploatare:
- cartea tehnica trebuie sa conţină caracteristicelc de instalare si utilizare;

3. C ondiţii privind conform itatea cu standardele  relevante:
- agrement tehnic conform legii 10/1995;

4. C ondiţii de garan ţie  si post garan ţie :
- certificat garanţie minim: 2 ani

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

PROIECTANT,
S.C. CREO-MIXT S R L

OFERTANT,

mailto:creomixt@Yahoo.com


PROIECTARE CADAfTRU i l  COMTRUCTII CIYIIC 

Con/lonto. Str.Dciciei flr.S It Tel/ fox.0241657545: 

Tel.0241619712:
creom ixt@ yahoo.com

I l S/2927/1991 

CUI RO 41 SOI 55 ' i c  f c âCvflrÎMVtlNr 1408
IS O 9 Û 0 1 B IS O  14001

Nr.

DISPOZIŢIE DE ŞANTIER

Catre,
ASOCIAŢIA PROFESIONALA VITICOLA ..TERASELE DUNĂRII” -  OSTROV

Răspuns la adresa dvs. nr. 1258/23.04.2015 pentru investitia Centrul Transfrontalier 
de Oenologie şi Viticultură «Terasele Dunării», va comunicam ca ansamblul retelistica este 
compus din urmatoarele elemente:

Nr.
crt.

Denumire echipament U.M. Cantitate

1. Switch, 16 porturi ieşire buc 3.00

2. Conectori UTP buc 50.00
3. Cablu UTP ml 298.00
4. Pize TC buc 25.00

5. Firida telefon buc 1.00

S.C. CREO-MIXT S.R.L.
Ing. SCANTEE ALEXANDRU

mailto:creomixt@yahoo.com

