Nr. de înregistrare 2030/21.09.2018

SCRISOARE DE INTENȚIE

➢ Entitate contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. cu sediul în București,
Bulevardul Octavian Goga nr. 2, Tronson 2, Etaj 1 și 2, Sector 3.
➢ Procedura aplicată: Procedura este organizată în baza art. 35, alin. (1) dinLegea 99/2016 privind
achizițiile sectoriale, și ale art. 1 din Normele procedurale interne pentru atribuirea contractelor pe
care CMEB S.A. le atribuie pentru desfăşurarea altor activităţi decât pentru desfăşurarea activităţii
relevante.
➢ Obiectul și descrierea achiziției: Compactor mecanic – 1 bucată
➢ Cod CPV: 43315000 – 4 Compactoare (Rev.2)
➢ Durata contractului: 1 lună
➢ Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii ale CMEB S.A.
➢ Accesarea documentației de atribuire: Documentația de atribuire și normele procedurale interne
sunt disponibile integral pe site-ul CMEB S.A. - www.cmeb.com.ro la secţiunea Achizitii si licitatii
publice.
➢ Valoarea estimată: 6.056,82 lei, fără TVA.
➢ Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
➢ Criterii de calificare:
Cerința nr. 1:
Se va prezenta Declarația privind eligibilitatea, în conformitate cu Formularul nr. 5

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA S.A.
CIF: 37752029, J40/9172/2017
Cont RON la Banca Transilvania
RO54 BTRL RONCRT0420292701

Bulevardul Octavian Goga Nr. 2, Tronsonul 1,
Et. 1 si 2, Sector 3, Bucuresti
Email: office@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro

În cazul în care ofertantul este reprezentat de către o persoană împuternicită, în cazul persoanelor
juridice, alta decât cea menţionată în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, se
solicită împuternicirea (Formularul nr. 2) respectivei persoane care semnează Declaraţia pe propria
răspundere privind eligibilitatea, precum şi restul documentelor depuse în ofertă.
Cerința nr. 2
Se va prezenta Declaraţia pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, în
conformitate cu Formularul nr. 6 Persoanele cu funcţie de decizie în cadrul CMEB S.A., în ceea ce
priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele:
✓ Vasile Ardenel MIhail

Director general

✓ Gioară Mihai laurențiu

Director general adjunct - tehnic

✓ Anton Cristian Ioan

Director general adjunct dezvoltare - comercial

✓ Stancu Ioana

Economist, Serviciul Financiar Contabilitate, Buget

✓ Constantin Carmen

Economist, Compartimentul Control Financiar Preventiv

✓ Musat Cosmin Dragos

Expert achiziții publice, Serviciul Achiziții

✓ Secu Ciprian-Mădălin

Expert achiziții publice, Serviciul Achiziții

✓ Toporîște Constantin

Șef DepartamentComercial

✓ Stanciu Dumitru

Inginer Sef, Direcția tehnică

✓ Polihron Cristian

Inginer Serviciul Investitii

✓ Nan Cristian Dan

Inginer, secția Infrastructură

✓ Adrian Mihaila

Inginer, departament Comercial

Cerința nr. 3
Se va prezenta Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă instanţa
competentă, (informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limită
de depunere a ofertelor). Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul (codurile) CAEN
din certificatul constatator.
➢ Modul de elaborare a ofertei: Oferta se va elabora în conformitate cu secțiunea VI - Modul de
elaborare și prezentare și depunere a ofertelor din Instrucţiuni pentru ofertanţi.
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➢ Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 02.10.2018, ora 12:00, la sediul COMPANIEI
MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI S.A., din Splaiul Unirii nr.76, etaj 1 și 2 (incinta clădirii River
Plaza), București, sector 3, România.

➢ Şedinţa de deschidere a ofertelor are loc la aceeaşi dată 02.10.2018, ora 13:00, la sediul CMEB S.A.
➢ Termenul de limită de solicitare a clarificărilor: 27.09.2018, ora 14:00
➢ Termenul de limită de răspuns la solicitările de clarificări: 28.09.2018, ora 14:00
➢ Valabilitatea ofertei: 60 de zile.
➢ Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română.
➢ Forma pe care o va lua angajamentul legal: contract.
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DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE
a contractului de furnizare având ca obiect
„Compactor mecanic – 1 bucată”
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CUPRINS:
1. INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

2. CAIET DE SARCINI
3. MODELE DE FORMULARE
4. MODEL DE CONTRACT
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SECŢIUNEA I
INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

I. INFORMAȚII GENERALE
I.1. Informații privind Entitatea Contractantă
Denumire oficială: S.C. COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A. (CMEB S.A.)
Cod de identificare fiscală: RO 37752029
Adresa: Splaiul Unirii 76, corp A, mezanin si etaj 1, sectorul 4, Bucuresti
Județ și localitate: București

Cod poștal: 030982

Țara: România

Codul NUTS: RO321 București
Persoana de contact:

Telefon: +40 372400780

În atenția: Expert achiziții Mușat Cosmin
Dragoș
E-mail: achizitii@cmeb.com.ro

Fax: +40 372470781

Adresa web a sediului principal al entității contractante: www.cmeb.com.ro
I.2. Sursa de finanțare
Capitaluri/venituri proprii CMEB S.A.
I.3. Locul de procurare al documentației
Documentația de atribuire completă (inclusiv caietul de sarcini, formularele pentru întocmirea ofertelor
și modelul de contract) va fi publicată de către Entitatea contractantă pe site-ul Companiei Municipale
Energetica București S.A.: www.cmeb.com.ro.
Solicitările de clarificări şi răspunsurile aferente acestora vor fi publicate de Entitatea contractantă pe
site-ul: www.cmeb.com.ro.
Solicitările de clarificare se transmit pe e-mail la adresa persoanei de contact menționată din partea
Entității Contractante.
Atenţie: Solicitările de clarificări vor fi transmise şi în format electronic sub forma fişierelor *.*doc.
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 4.
Transmiterea răspunsului la clarificări către toți potențialii ofertanți se va face cu cel puțin 2 zile înainte
de termenul limită de depunere a ofertelor.

CMEB S.A. va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la
termenul limită stabilit.
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Denumire contract:
Achiziție compactor mecanic – 1 bucată
II.2. Tipul contractului:
Contract de furnizare
II.3. Procedura se finalizează prin:
Încheierea unui contract de furnizare
II.4. Durata contractului:
1 lună
II.5. Oferte alternative
Nu se acceptă oferte alternative.
II.6. Ajustarea preţului contractului
Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Prețul este ferm în lei.
II.7. Descrierea succintă a obiectului contractului
Achiziție compactor mecanic – 1 bucată, conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
Cod CPV: 43315000 – 4 Compactoare (Rev.2)
II.8. Valoarea estimată a contractului
Valoarea estimată a contractului: 6.056,82 lei, fără TVA.

III. DEPOZITE VALORICE ŞI GARANŢII - nu sunt solicitate

IV. LEGISLAȚIA APLICATĂ
Norma procedurală internă pentru atribuirea contractelor pe care CMEB SA le atribuie pentru desfăşurarea
altor activităţi decât pentru desfăşurarea activităţii relevante.
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V. CERINȚE MINIME DE CALIFICARE
Toate documentele vor avea, pe fiecare pagină, semnătura reprezentantului legal sau a persoanei
împuternicite să semneze oferta și ștampila. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană,
ofertantul va prezenta o împuternicire.
Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba
română.
Atenţie, nu se folosesc prescurtări!
Documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original, copie legalizată sau, după caz,
copie pe care este menţionat pe fiecare pagină în parte “conform cu originalul” (având semnătura
reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite) şi ştampila.
Toate documentele trebuie să fie valabile la data limită de depunere a ofertelor!
Cerința nr. 1:
Declaraţie pe
eligibilitatea

propria

răspundere

privind

Se
va
prezenta
Declarația
privind
eligibilitatea, în conformitate cu Formularul
nr. 5
În cazul în care ofertantul este reprezentat de către
o persoană împuternicită, în cazul persoanelor
juridice, alta decât cea menţionată în certificatul
constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, se
solicită împuternicirea
(Formularul nr. 2)
respectivei persoane care semnează Declaraţia pe
propria răspundere privind eligibilitatea, precum şi
restul documentelor depuse în ofertă.

Cerința nr. 2
Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea
conflictului de interese

Se va completa Declaraţia pe propria răspundere
privind evitarea conflictului de interese, în
conformitate cu Formularul nr. 6. Persoanele cu
funcţie de decizie în cadrul CMEB S.A., în ceea ce
priveşte organizarea, derularea şi finalizarea
procedurii de atribuire sunt următoarele:
Numele și
prenumele
Vasile Ardenel MIhail

Director general

Gioară
laurențiu

Director general
adjunct - tehnic

Mihai

Anton Cristian Ioan
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Funcția

Director
general
adjunct dezvoltare comercial

Cerința nr. 4
Documente de identificare și înregistrare

Stancu Ioana

Economist,
Serviciul
Financiar Contabilitate,
Buget

Constantin Carmen

Economist,
Compartimentul
Control
Financiar
Preventiv

Musat Cosmin Dragos

Expert achiziții publice,
Serviciul Achiziții

Secu
Ciprian-Mădălin

Expert achiziții
publice, Serviciul
Achiziții

Toporîște
Constantin

Șef Departament
Comercial

Stanciu Dumitru

Inginer
tehnică

Polihron Cristian

Inginer
Investitii

Nan Cristian Dan

Inginer,
Infrastructură

Adrian Mihaila

Inginer, departament
Comercial

Sef

Direcția

Serviciul

secția

Certificat Constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comertului de pe lângă instanţa
competentă, (informaţiile cuprinse în certificatul
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data
limită de depunere a ofertelor). Obiectul
contractului trebuie sa aibă corespondent în codul
(codurile) CAEN din certificatul constatator.

Prin depunerea ofertei ce conţine declaraţii pe propria răspundere, ofertantul înţelege că în cazul în
care aceste declaraţii nu sunt conforme cu realitatea este pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei
penale privind falsul în declaraţii, în vigoare la data întocmirii declaraţiilor. De asemenea, acesta îşi
asumă faptul că a luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal
referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute
în art. 175 (din noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea
producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
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VI. MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE ȘI DEPUNERE A OFERTELOR
VI.1. Modul de elaborare a ofertei tehnice
Propunerea tehnică va fi prezentată în conformitate cu specificațiile tehnice și/sau a standardelor din
caietul de sarcini și va conține descrierea produselor ofertate. Ofertantul are obligația de a prezenta
propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu
specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini.
Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai până la data-limită stabilită pentru depunerea
ofertelor.
Ofertantul are obligația ca pe parcursul îndeplinirii contractului să respecte reglementările în vigoare la
nivel național referitoare la protecția mediului (informații disponibile la Ministerul Mediului, cu sediul în
București,
Bd.
Libertății
nr.
12,
sectorul
5,
și
la
adresa
de
Internet
http://www.mmediu.ro/articol/legislatie/433), precum și cele referitoare la condițiile de muncă,
protecția muncii și protecția socială (informații disponibile la Ministerul Muncii și Justitie Sociale, cu sediul
în București, str. Dem.I.Dobrescu nr. 2–4, sectorul 1, cod postal 010026 și la adresa de Internet
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie). Ofertantul/ subcontractantul, dupa caz, va furniza
o declarație pe propria raspundere prin care acesta certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de
reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, precum si ca acestea vor
fi respectate de catre ofertant/subcontractant, dupa caz, pe parcursul indeplinirii contractului
(Formularul nr.4 din fisierul „Modele de formulare”). In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi
asumata de totii membrii asocierii.
Neprezentarea propunerii tehnice conduce la respingerea acesteia din cadrul procedurii de selecție.
VI.2. Modul de elaborare a ofertei financiare
Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Valoarea ofertei va fi exprimată în lei (fără TVA).
Note:
✓
✓
✓

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile
solicitate cu privire la prețul și tarifele incidente (exprimate în Lei, fara TVA) precum și la condițiile
financiare și comerciale legate de furnizarea produselor prevăzute în cadrul caietului de sarcini;
Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
valabilitate stabilită de către CMEB S.A. și asumată de ofertant.
În vederea comparării unitare a ofertelor, toate prețurile vor fi exprimate în cifre cu două
zecimale.

VI.3. Perioada de valabilitate a ofertei
(1) Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei cu posibilitate de
prelungire, la solicitarea CMEB S.A.
(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
valabilitate stabilită de către CMEB S.A.
(3) CMEB S.A. îsi rezervă dreptul să solicite ofertantului prelungirea valabilității ofertei.
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(4) În cazul în care ofertantul refuză să își prelungească perioada de valabilitate a ofertelor, acesta va
fi respins din cadrul procedurii de atribuire.
(5) Dacă oferta este valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea stabilită de către CMEB S.A., va
fi respinsă ca inacceptabilă.
VI.4. Modul de prezentare a ofertei
(1) Operatorii economici depun ofertele redactate în limba română. Documentele redactate în altă limbă
decât limba româna vor fi însoțite în mod obligatoriu de traducere autorizată.
(2) Oferta va fi elaborată în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și va conține:
a) scrisoarea de înaintare - completată în conformitate cu Formularul nr. 1
b) împuternicirea, în original, pentru persoana autorizată să reprezinte ofertantul, dacă este cazul,
completată în conformitate cu Formularul nr.2;
c) documentele de calificare, așa cum au fost solicitate la Cap. V. Cerințe minime de calificare;
d) oferta tehnică, elaborată în conformitate cu pct. VI.1. Modul de elaborare a ofertei tehnice
e) oferta financiară, elaborată în conformitate cu pct. VI.2. Modul de elaborare a ofertei financiare.
(3) Documentele ofertei vor fi semnate şi ştampilate de către reprezentanţii legali ai ofertantului. Oferta
nu va conţine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial.
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele
respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Paginile prezentate în ofertă trebuie să fie numerotate și îndosariate; oferta va fi însoțită de un opis al
documentelor din dosar care va cuprinde numărul paginii de referință și titlul documentului.
(5) Propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor introduce fiecare într-un plic separat sigilat, care
la rândul lui, împreună cu celelalte documente de calificare se vor introduce într-un alt plic sigilat.
(6) Ofertele trebuie să fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adică un pachet sau un plic exterior
sigilat și netransparent care să conțină 2 (două) plicuri interioare marcate “ORIGINAL” (1 exemplar),
respectiv “COPIE” (1 exemplar), fiecare introdus într-un plic netransparent și sigilat. Copia trebuie să aibă
mențiunea “conform cu originalul”, semnătura persoanei autorizate a ofertantului și numele ofertantului
persoană juridică sau persoană fizică, precum si ștampila acesteia în cazul persoanelor juridice.
(7) Pe plicul exterior al ofertei se vor scrie următoarele informații:
- adresa unde trebuie depuse ofertele: Splaiul Unirii nr.76, etaj 1 și 2 (incinta clădirii River Plaza),
București, sector 3, România.
- mențiunea “Pentru procedura de atribuire având ca obiect „Achizitie compactor mecanic – 1 buc”;
- mențiunea “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”.
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(8) La depunerea ofertei nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfăcute.
(9) Oferta trebuie să fie transmisă în plic sigilat și ștampilat (în cazul persoanelor juridice), marcat cu
denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea fără a fi deschis, în cazul în care oferta
respectivă este declarată a fi primita cu întârziere.
(10) Oferta trebuie depusă până la termenul limită de depunere a ofertei specificat în scrisoarea de
intenție.
(11) Ofertele se pot depune prin poștă, curier sau livrate personal, la S.C. COMPANIA MUNICIPALA
ENERGETICA BUCURESTI S.A. la următoarea adresă: Splaiul Unirii nr.76, etaj 1 și 2 (incinta clădirii River
Plaza), București, sector 3, România. Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele menționate anterior
nu vor fi luate în considerare.
(12) Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere
sunt considerate respinse şi se returnează nedeschise la solicitarea operatorilor economici.
(13) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

VII. EVALUAREA OFERTEI
VII.1. Evaluarea ofertei tehnice
Numai ofertele care au îndeplinit cerințele minime de calificare vor fi examinate în această etapă.
Verificarea conformității se va face ținându-se cont de cerințele stipulate în prezenta documentație,
privind forma și conținutul propunerii tehnice.
În urma evaluării tehnice vor fi considerate conforme numai acele oferte care îndeplinesc specificațiile
tehnice minime obligatorii precizate în caietul de sarcini.
VII.2. Evaluarea oferte financiare
Verificarea conformității se va face ținându-se cont de cerințele stipulate în prezenta documentație,
privind forma și conținutul propunerii financiare.
Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
1. dacă exista discrepanțe între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar
preţul total va fi corectat corespunzător;
2. dacă exista discrepanțe între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere,
iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
VII.3. Criteriul de atribuire:
Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.
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VII.4. Desemnarea ofertei câștigătoare
Oferta câștigătoare se declară din rândul ofertelor admisibile.
Prin ofertă admisibilă se înțelege oferta care nu a fost considerată inacceptabilă și/sau neconformă.
Dintre ofertele declarate admisibile se va stabili ca fiind câștigătoare oferta cu cel mai scăzut preț
Dacă două sau mai multe oferte au același preț, atunci numai acestora li se va solicita retransmiterea unei
noi oferte de preţ în plic sigilat.
VII.5. Informarea cu privire la rezultatul procedurii
CMEB S.A. va informa ofertanții cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului.
Ofertanții a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare vor fi informați asupra motivelor care au stat la
baza deciziei respective.

VIII. ATRIBUIREA ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI
VIII.1. Atribuirea contractului
CMEB S.A. îsi rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă și/sau să anuleze întreaga procedură
de atribuire.
În cazul în care procedura se anulează, ofertanții vor fi notificați de către CMEB S.A.
VIII.2. Anularea procedurii
(1) CMEB S.A. are dreptul de a anula procedura de atribuire în următoarele cazuri:
a. niciuna dintre ofertele primite nu îndeplineşte cerinţele minime sau caracteristicile de natură tehnică descrise
în documentaţie;
b. nu a fost depusă nicio ofertă;
c. în cazul depunerii unei contestaţii, iar prin decizia pronunţată se dispune modificarea actelor administrative
emise de CMEB S.A.;
d. este imposibilă semnarea contractului.
(2) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:
a depusă după data si ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în scrisorea de intenție;
b. a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineste cerințele minime de calificare;
c. constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini;
(3) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:
a) nu satisface cerinţele caietului de sarcini;
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b) conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru
CMEB S.A..
În niciun caz CMEB S.A. nu va fi responsabilă pentru daunele, indiferent de ce natură, legate de anularea
procedurii, chiar dacă CMEB S.A. a fost notificată în prealabil în acest sens. Transmiterea scrisorii de
intenție nu constituie o obligaţie a CMEB S.A. de a semna contractul.
VIII.2. Semnarea contractului
CMEB S.A. își rezervă dreptul de a încheia contractul cu ofertantul câștigător, în limitele fondurilor
disponibile.
CMEB S.A. va folosi pentru contractare formularul „model de contract” prezentat în documentația de
atribuire, cu toate anexele specificate. Operatorii economici interesaţi pot formula eventuale clarificări
până la momentul depunerii ofertelor sau obiecţiuni în cadrul ofertei depuse CMEB S.A. urmând a le analiza
după caz. Aceasta va analiza atât clarificările cât şi obiecţiunile ofertanţilor şi le va respinge pe cele care
sunt în dezavantajul CMEB S.A..
În cazul în care la procedură au participat mai mulți operatori economici, CMEB S.A. va încheia contractul
în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicării
privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului, pentru a acorda un termen de 5 zile
pentru formularea şi soluţionarea, după caz, a eventualelor contestații administrative.
În situaţia în care ofertantul declarat câştigător nu semnează contractul, fie vor fi invitați pe rând, în
vederea contractării, ofertanții declarați admiși în ordinea clasamentului stabilit de comisia de evaluare
în raportul procedurii, fie se anulează procedura de atribuire a contractului.

IX. CĂI DE ATAC
1) Orice ofertant care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim ca urmare a
comunicării rezultatului procedurii de atribuire va solicita CMEB S.A. revocarea sau modificarea actului
sau a deciziei, prin intermediul unei contestatii administrative formulată în cel mult 5 zile de la data
comunicării acestuia/acesteia.
(2) CMEB S.A. va analiza și va soluționa contestația administrativă, în termen de cel mult 5 zile de la data
înregistrării acesteia.
(3) Ofertantul vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act sau o decizie a CMEB
S.A., nemulțumit de răspunsul formulat de aceasta cu privire la contestația administrativă depusă sau care
nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), poate sesiza instanța competentă.
IX.1. Organismul competent pentru căile de atac
Denumire oficială: Curtea de Apel Bucureşti - Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal
Adresă: Splaiul Independenței, nr. 5, Sector 4
Localitate: Bucureşti
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Ţară: România

E-mail: relatiicab@just.ro

Telefon: +40 21 319 51 80

Adresă Internet (URL) www.just.ro

Fax: +40 21 319 16 74

IX.2. Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: Compania Municipala Energetica Bucuresti S.A., Serviciul Juridic
Adresa: Splaiul Unirii 76, corp A, mezanin si etaj 1, sectorul 4, Bucuresti
Localitate: București

Cod poștal: 030982

E-mail: office@cmeb.com.ro,

Telefon: +40 372400780

achizitii@cmeb.com.ro
Adresă Internet (URL):

Fax: +40 372470781

http://www.cmeb.com.ro
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Țara: România

OPERATORUL ECONOMIC
.......................................
(denumirea/numele)

Formularul nr. 1
Înregistrat la sediul achizitorului
(denumirea/numele)
nr______/_____________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: ________________________________
(denumirea entității contractante şi adresa completă)
Ca urmare a scrisorii de intenție nr. ______ din ______________, privind atribuirea
contractului
având
ca
obiect
“......................”,
noi
____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat urmatoarele pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând,
în original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Persoana de contact (pentru această achiziție)
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

Operator economic,
………………………….
(nume şi funcție persoană autorizată)
……………………………………….
(semnatura persoană autorizată şi ștampila)

Formularul nr. 2
OPERATORUL ECONOMIC
…………........................
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa
________________________________________,
cu
sediul
în
____________________________________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
______________, CIF____________, atribut fiscal ____, reprezentată legal prin
______________________________, în calitate de __________________, împuternicim prin
prezenta pe _________________, domiciliat în ______________________________,
identificat cu B.I./C.I. seria ____, nr. ___________, CNP ________________, eliberat de
____________________,
la
data
de
________________,
având
funcţia
de
____________________, să ne reprezinte la procedura simplificată organizată de S.C.
COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. în scopul atribuirii contractului
având ca obiect ”..................”.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi
obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate
pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
5. Să semneze contractul.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze
răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la
procedură.

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

Denumirea mandantului
S.C. ......................................
reprezentată legal prin
.......................................
(Nume, prenume)
.......................................
(funcţie)
.......................................
(semnătura autorizată şi ştampila)
Mandatar
.......................................
(Nume, prenume)
.......................................
(semnătură)

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Formular nr. 3
OPERATORUL ECONOMIC
…………........................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către: S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.
B-dul Octavian Goga Nr. 2, Tronsonul 1, Etaj 1 și 2, Sector 3, București
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
........................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată,
să
furnizăm
.........................,
pentru
suma
de
.................................................... (suma in cifre si litere) lei, respectiv
........................................... (suma in cifre si litere), la care se adauga TVA
............................... (suma in cifre si litere) lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm
produsele în termenul prezentat în propunerea tehnică.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................
zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ...............................
(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte
de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la semnarea contractului aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
Data completării: [ZZ.LL.AAAA]
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură)
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru
şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului
economic)

Formular nr. 4
OPERATORUL ECONOMIC
…………........................
(denumirea/numele)

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate
în muncă

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în ……………………………………………
(adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………,
eliberat de ...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de
reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul în
…………………………….. (adresa operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr. ..........., declar
pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că mă angajez
să realizez activitățile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu
reglementarile obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite
prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri
colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.
De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont
de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, costurile aferente
îndeplinirii acestei obligații fiind incluse în ofertă astfel cum acestea sunt indicate în prețul
contractului conform propunerii financiare.

Data: [ZZ.LL.AAAA]
...............................................................................,
(nume, prenume și semnatură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru
şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului
economic)

Nota: Fiecare subcontractant declarat va completa și va depune în cadrul propunerii
tehnice Declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în
muncă.

Formularul nr. 5
Operator economic
........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, ................., reprezentant împuternicit al .............................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură, următoarele:
I. Nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie
prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1
- 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
II. Mi-am îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la
bugetul general consolidat în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România1.
III. Nu am încălcat obligaţiile stabilite reglementările obligatorii în domeniile mediului,
social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene,
1

sau în ţara în care este stabilit.

legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile
internaţionale în aceste domenii, iar CMEB S.A. poate demonstra acest lucru prin orice
mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată
încălcarea acestor obligaţii.
IV. Nu am mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau
în încetarea activităţii.
V. Nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar CMEB
S.A. poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative.
VI. Nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei
în cadrul sau în legătură cu aceasta procedura.
VII. Nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu această
procedură.
VIII. Nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire și nu am provocat
distorsionarea concurenţei.
IX. Nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul
nici unui contract de achiziţii publice și nu a încetat anticipat niciun contract, nu am plătit
daune-interese și nici nu am primit alte sancţiuni comparabile.
X. Nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau
al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este
în măsură să prezinte documentele justificative solicitate.
XI. Nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al CMEB S.A., să obţin
informaţii confidenţiale care să-mi confere avantaje nejustificate în cadrul procedurii de
atribuire și nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate cu influenţă semnificativă asupra
deciziilor CMEB S.A. privind excluderea mea din vreo procedura de atribuire, selectarea
mea, sau să-mi fie atribuit vreun contract de sectorial/acordului-cadru.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că CMEB S.A. are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

Operator economic,
………………………….
(nume şi funcție persoană autorizată)
……………………………………….
(semnatura persoană autorizată şi ștampila)

Formularul nr. 6
Operator economic
........................
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE
privind evitarea conflictului de interese
Subsemnatul(a)
.............................................................…………
(denumirea, numele ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția prin Norma proprie
având ca obiect ........, organizată de CMEB S.A., declar pe propria raspundere că, în
raport cu prezenta procedură de achiziție, nu mă aflu în nicio situație de conflict de
interes, respectiv:
- ............................................... (denumire operator economic) NU are drept
membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare
şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii
de decizie în cadrul CMEB S.A.
- ............................................... (denumire operator economic) NU a
nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află
în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul CMEB S.A.
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul CMEB S.A. în ceea ce priveşte
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că CMEB S.A.are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înteleg că în cazul în care
această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunostinţă de prevederile art. 326 «Falsul în
Declaraţii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută
unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta işi desfăşoară
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.»
Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

Operator economic,
………………………….
(nume şi funcție persoană autorizată)
……………………………………….
(semnatura persoană autorizată şi ștampila)

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. ______ din __________

Încheiat între:
SC COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI SA, cu sediul în Bucuresti, str. Splaiul Unirii
76, corp A, mezanin si etaj 1, sector 4, Bucuresti, cod postal: 011849, telefon +40 372400780,
înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J40/9172/2017, cod fiscal RO37752029, cont RO54 BTRL
RONC RT04 2029 2701 deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată prin Director General VASILE
Ardenel Mihail, denumită în cele ce urmează beneficiar
şi
SC …………, cu sediul în ……………., str. ..................., telefon ................, ..................... înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. ..................., cod fiscal ................., cont virament .....................deschis
la ....................., reprezentată de ......................, în calitate de furnizor s-a încheiat prezentul
contract.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1.1. Obiectul contractului de furnizare îl constituie livrarea produselor menţionate în Anexa nr.1
la prezentul contract, potrivit convenţiei părţilor si prezentului contract.
2. PREŢUL CONTRACTULUI
Art.2.1. Valoarea totală a contractului este …………………. LEI fără TVA.
Art.2.3. Preţul unitar în LEI este prevăzut în Anexa nr. 1 a contractului, distinct pentru fiecare poziţie.
3. CARACTERISTICI TEHNICE
Art.3.1. Produsele prevăzute la art.1. au caracteristicile menţionate în documentația de atribuire si
oferta furnizorului ……………..din data de ………………………., care fac parte integrantă din contract.
4. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ
Art.4.1. Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea produselor cu OP în maxim 30 de zile de la
data primirii facturii emise de furnizor.
5. TERMENE DE LIVRARE
Art.5.1. Livrarea se va efectua ............................. zile .................... la data semnării contractului.

6. RECEPŢIA PRODUSELOR
Art.6.1. Recepţia calitativă şi cantitativă se va efectua la sediul beneficiarului. Orice lipsa cantitativa
sau deficienta calitativa va fi semnalata furnizorului cu ocazia efectuarii receptiei. Sesizarile
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ulterioare cu privire la calitatea produselor vor fi luate in considerare de catre furnizor numai in
ipoteza existentei unor vicii ascunse, care nu au putut fi identificate si constatate cu ocazia receptiei.
Furnizorul nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a
bunurilor livrate.
Art.6.2. Calitatea produselor este atestată prin certificatul de calitate emis de furnizor, conform
dispoziţiilor legale în vigoare.
Art.6.3 In conformitate cu prevederile legale marfurile trec in proprietatea beneficiarului numai in momentul
platii acestora.

7. GARANŢII
Art.7.1. Perioada de garanţie este cea menţionată în certificatul de garanţie, care însoţeşte
produsul. Perioada de garanţie începe să decurgă de la data livrării produsului, respectiv de la data
completării certificatului de garanţie.
Art.7.2. Furnizorul răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea produselor livrate, în
conformitate cu prevederile din normele tehnice ale produsului. Răspunderea pentru viciile ascunse
este reglementată de dispoziţiile Codului Civil.
Art.7.3. Beneficiarul este obligat să manipuleze, să depoziteze, să conserve, să folosească şi să
întreţină produsele conform prescripţiilor date de furnizor prin documentaţia tehnică. Furnizorul nu
răspunde pentru defectele apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripţii de către beneficiar.
8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Părţile se obligă reciproc la executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale.
Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor prevăzute în contract, părţile datorează daune interese în condiţiile legii şi ale
prezentului contract.
Art.8.1. Pentru întârzierea la plată a facturilor beneficiarul datorează penalităţi pentru fiecare zi de
întârziere de 0,15% din valoarea lor în lei rămasă neachitată, până la plata efectivă a contravalorii
facturilor. Penalităţile nu trebuie să depăşească suma datorată.
Art.8.2. În cazul în care furnizorul nu va livra produsele la termenul prevăzut în contract, va fi obligat
la plata penalităţilor de 0,15% din valoarea în lei a mărfii nelivrate la termen. Penalităţile se vor
calcula pentru fiecare zi de întârziere până la livrarea efectivă. Penalităţile nu trebuie să depăşească
suma datorată.
9. LITIGII
Art.9.1. Orice dispută in legatura cu incheierea, executarea si incetarea prezentului contract se va
solutiona prin mediere de către Centrul de Mediere de pe langa Camera de Comert si Industrie a
Municipiului Bucuresti. Părţile contractante vor soluţiona pe cale amiabilă eventualele divergenţe
apărute în legătură cu încheierea şi executarea prezentului contract. Dacă acest lucru nu este posibil
părţile convin ca litigiul să fie dedus spre solutionare Arbitrajului de pe langă Camera de Comerţ şi
Industrie Bucuresti.
Art.9.2. In condițiile în care diferendul nu se soluționează prin procedura medierii, părțile se vor
adresa instanțelor de drept comun de la sediul achizitorului.
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10. FORŢA MAJORĂ
Art.10.1. În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră care să împiedice executarea parţială sau
integrală a contractului, partea contractantă va notifica celeilalte părţi apariţia cazului de forţă
majoră în termen de 24 ore şi va prezenta un certificat al autorităţilor competente, în termen de 5
zile de la aflarea situaţiei. Certificatul va fi vizat de Camera de Comerţ şi Industrie.
Art.10.2. În cazul în care forţa majoră durează mai mult de 20 de zile părţile vor analiza împreună şi
vor conveni de comun acord asupra posibilităţilor de continuare sau reziliere a contractului.
Art.10.3. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în condiţiile legii.
11. CLAUZE SPECIALE
Art.11.1. În cazul livrării produselor ce formează obiectul prezentului contract, vânzătorul va asigura
odată cu produsul corespunzător, cartea tehnică şi instrucţiunile de exploatare şi întreţinere numai
acolo unde este cazul.
Art.11.2. Oricare dintre părţi poate proceda la denunţarea unilaterală a contractului în cazul în care
cealaltă parte nu-ţi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte necorespunzător.
Intenţia de a denunţa contractul va fi notificată celelilate părţi cu 15 zile înainte de data la care se
doreşte încetarea raporturilor contractuale, in conformitate cu dispozitiile art. 1552 Cod civil.
Partea care nu isi executa obligatia la termen este considerata de drept in intarziere, potrivit
prevederilor art. 1523 (1) Cod civil.
Art.11.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente şi
nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului (plata pretului, a
penalităţilor contractuale şi a daunelor interese).
Art.11.4. Orice modificare a clauzelor şi a prevederilor prezentului contract se va face în scris în baza
acordului părţilor semnatare prin acte adiţionale la contract.
12. DISPOZIŢII FINALE
Art.12.1. Contractul de furnizare, încheiat cu acordul părţilor, reprezintă instrument legal şi oficial
între părţi, consfinţind acordul acestora, potrivit dispoziţiilor art. 1270 Cod Civil.
Art.12.2. In caz de litigiu între părţile contractante dipoziţiile prezentului contract prevalează asupra
altor probe admise de lege
Art.12.3. Orice modificare a clauzelor şi prevederilor prezentului contract se va efectua în scris, de
comun acord şi se va anexa prezentului contract.
Art.12.4. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părţi.
Art.12.5. În cazul în care prezentul contract este semnat de către una dintre părţi, cealaltă parte se
obligă să semneze contractul şi să restituie un exemplar în termen de maxim 10 zile de la data
semnării acestuia de către prima parte. În caz contrar, contractul se va considera de la sine anulat,
fără nici o altă formalitate şi fără a incumba vreo obligaţie contractuală părţilor.
Semnatarii prezentului contract declara ca detin toate imputernicirile si autorizarile legale si
statutare pentru semnarea prezentului contract, iar semnatura lor este recunoscuta de catre
societatea in numele si pentru care semneaza, fiind pe deplin legala si opozabila.
Prezentul contract şi anexa s-au redactat şi semnat in două exemplare, ambele cu valoare de
original, câte unul pentru fiecare parte.
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FURNIZOR,

BENEFICIAR,

Data: ___/ ____/ 2018

Data: ___/ ____/ 2018

……………………..
……………
………………
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ANEXA NR. 1
La contractul de furnizare nr. _____ din ___________

FURNIZOR,

BENEFICIAR,

Data: ___/ ____/ 2018

Data: ___/ ____/ 2018

……………………..
……………
………………
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