Detaliu invitatie de participare nr 322271
Detaliu validare
Numarul documentatiei de atribuire: 22423 / 19.03.2012
Data transmiterii in SEAP: 20.03.2012 08:35
Data acceptarii ANRMAP: 20.03.2012 09:14
Data publicarii in SEAP: 20.03.2012 09:14
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: JUDETUL SATU MARE
Numar invitatie: 322271 / 20.03.2012
Denumire contract: Furnizarea de carburanti pe baza de bonuri valorice – motorina si benzina
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
JUDETUL SATU MARE
Cod fiscal: 3897378, Adresa: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Satu Mare, Telefon: 0261713072, Fax: 0261-713072; 0261-710651 , Email: achizitiism@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Satu Mare, Romania, cod postal: 440026, telefon:+40
261805140, fax:+40 261716402, persoana de contact:Oros Ciprian, Tataru Rodica
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Judetul Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, mun.Satu Mare, jud.Satu Mare
I.2)
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Servicii publice de interes judetean)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Furnizarea de carburanti pe baza de bonuri valorice – motorina si benzina
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contract de furnizare de carburanti pe baza de bonuri valorice – motorina si benzina pentru
Judetul Satu Mare prin Consiliul Judetean Satu Mare, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
Satu Mare si Centrul Militar Judetean Satu Mare.

II.1.6) CPV: 09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 278,000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Cuantumul garantiei de participare este de 3.700 lei. a.)Perioada de
valabilitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de
valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de
depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a
ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi
prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca
ofertantul si-a retras oferta. b.)Modul de constituire a garantiei de
participare: Garantia de participare se constituie prin: -Ordin de plata
în contul deschis la Trezoreria Satu Mare
RO57TREZ5465006XXX000197, Cod Fiscal 3897378 care va purta
obligatoriu viza bancii, sau -Depunere în numerar la casieria
institutiei. Autoritatea contractanta va retine, la prima sa cerere
scrisa, din garantia de participare constituita, în raport cu valoarea
Garantie de participare
estimata a contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul
prevazut la lit. a), art.2781 alin.(1) din OUG nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv suma de 2.780 lei ,
în cazul în care ofertantul a formulat contestatie în fata Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor, iar prin decizia pronuntata,
contestatia a fost respinsa ca nefondata. Autoritatea contractanta are
dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând
astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare
dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de
valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza
sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate
a ofertei.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele
referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: NOTA: Formularele solicitate se vor depune în original. Documentele solicitate se vor
depune în oricare din formele: în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul”. Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta în
original. 1. Declaratie privind eligibilitatea (privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din
OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) Declaratie pe propria raspundere
completata în conformitate cu Formularul A din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire. Dupa caz,
fiecare asociat/sustinator/tert este obligat sa prezinte aceasta Declaratie 2.Declaratie privind calitatea
de participant la procedura Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la
procedura. Se va completa Formularul B din Sectiunea III a documentatiei de atribuire. Dupa caz,
fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie 3.Declaratie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Declaratie pe
propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul C din Sectiunea III a documentatiei
de atribuire. Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
Tertul sutinator nu trebuie sa se încadreze în prevederile art.181 lit.a) c)1 si d) din OUG nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare. 4. Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art.
69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Declaratie pe propria raspundere
completata în conformitate cu Formularul D din Sectiunea III a documentatiei de atribuire. Dupa caz,
fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant este obligat sa prezinte aceasta Declaratie. NOTA: În
sensul prevederilor art.691 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele
cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante sunt: Csehi Árpád Szabolcs, Govor Mircea
Vasile, Stef Mihai Adrian, Crasnai Mihaela Elena Ana, Ardelean Ioan Claudiu, Lazin Octavian Ioan
Gheorghe, Crisan Anca Maria, Mîndrut Marius Vasile, Schvarczkopf Ana Erica, Manta Magdalena
Sofia, Chis Ioan, Tataru Rodica, Seres Ioan, Faur Marcel Vasile, Bura Angela Maria, Gheorghiu
Aurelian, Bara Istvan Iosif, Pîrcalab Oana Dana, Janko-Szép István Tamas, Roman Luminita Liliana,
Dragos Mihaela Alina, Onci Sergiu Marcel. 5. Certificat de participare la licitatie cu oferta
independenta, conform Ordinului nr.314/2010 Certificat de participare la licitatie cu oferta
independenta, completat în conformitate cu Formularul E din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire. Certificat constatator emis de ONRC Persoane juridice/fizice române Persoanele juridice vor
depune Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile
înainte de data sedintei de deschidere a ofertelor, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul nu are înscrise
mentiuni referitoare la condamnari pentru fapte penale, punerea sub interdictie, instituirea curatelei,
declararea starii de insolventa, lichidare, respectiv reorganizare judiciara sau faliment, si din care sa
reiasa faptul ca, ofertantul are înscrisa în domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei
proceduri. NOTA: - Ofertantului, desemnat câstigator, înainte de a se transmite comunicarea privind
rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, în original/în copie legalizata, Certificatul
constatator, pentru conformitate. - Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de
catre tert sustinator. Persoane juridice/fizice straine Se vor prezenta documente edificatoare care
dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din
tara în care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca
sunt atestati de catre un organism abilitat în tara în care ofertantul este rezident ori apartine din punct

de vedere profesional la o grupare legal constituita, în conformitate cu legislatia în vigoare din tara de
origine a ofertantului, însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un traducator autorizat,
în copii conform cu originalul, documente valabile la data sedintei de deschidere a ofertei.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Fisa de informatii generale Formular F
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantul va atasa o lista cu numarul statiilor de distibutie din fiecare judet, care va deveni
anexa la contract.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
www.e-licitatie.ro
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 03.04.2012 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 03.04.2012 10:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 20.03.2012 08:35

Fisa de date
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Oros Ciprian, Tataru Rodica,
Tel. +40 261805140, In atentia: Oros Ciprian, Tataru Rodica, Email: ciprian@cjsm.ro, Fax: +40 261716402, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate a administratiei publice locale

Activitate (Activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
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II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Furnizarea de carburanti pe baza de bonuri valorice – motorina si benzina

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: In statiile de distributie ale ofertantului
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare de carburanti pe baza de bonuri valorice – motorina si benzina pentru Judetul Satu Mare prin Consiliul Judetean Satu
Mare, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Satu Mare si Centrul Militar Judetean Satu Mare.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 Motorina (Rev.2)
09132000-3 Benzina (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a) Scopul contractului : Furnizarea de carburanti: motorina si benzina pe baza de bonuri valorice.
b) Valoarea estimata a contractului este între 185.333,36 fara TVA, echivalentul a 42.762,66 Euro, curs BNR valabil la 30.01.2012. 1
Euro=4,3340 lei, reprezentând valoarea pâna la 31.12.2011 si 278.000 lei fara TVA, echivalentul a 64.144 Euro, curs BNR valabil la
30.01.2012. 1 Euro=4,3340 lei, reprezentând valoarea inclusiv pâna la 30.04.2013.
Valoarea estimata fara TVA: intre 185,333.36 si 278,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Da
Cu posib.prel.dur.contr.pe 4luni,resp.pâna la 30.04.2013,conf.prev.art.6 alin.3,lit.d) HGR 925/2006

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
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Cuantumul garantiei de participare este de 3.700 lei.
a.)Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data
limita de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi
prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.
b.)Modul de constituire a garantiei de participare:
Garantia de participare se constituie prin:
-Ordin de plata în contul deschis la Trezoreria Satu Mare RO57TREZ5465006XXX000197, Cod Fiscal 3897378 care va purta obligatoriu
viza bancii,
sau
-Depunere în numerar la casieria institutiei.
Autoritatea contractanta va retine, la prima sa cerere scrisa, din garantia de participare constituita, în raport cu valoarea estimata a
contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la lit. a), art.2781 alin.(1) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv suma de 2.780 lei , în cazul în care ofertantul a formulat contestatie în fata Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor, iar prin decizia pronuntata, contestatia a fost respinsa ca nefondata.
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta
din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Nu

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul general consolidat al judetului Satu Mare

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
–Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;–Ordinul
A.N.R.M.A.P. nr. 302/2011 – privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului
procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii;–Ordinul ANRMAP nr.314/2010 – privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu
oferta independenta;–Ordinul ANRMAP nr.509/2011 - privind formularea criteriilor de calificare si selectie
NOTA:
–Prin legislatia mentionata se întelege legislatia cu modificarile si completarile la zi;
–Prezenta enumerare nu are caracter limitativ;
–Inf.priv.legis.ref.la achiz.pe www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
NOTA:
Formularele solicitate se vor depune în original.
Documentele solicitate se vor depune în oricare din formele: în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”.
Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta în original.
1. Declaratie privind eligibilitatea (privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare)
Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul A din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat/sustinator/tert este obligat sa prezinte aceasta Declaratie
2.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul B din Sectiunea III a
documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie
3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. Se va completa Formularul C din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie. Tertul sutinator nu trebuie sa se încadreze în
prevederile art.181 lit.a) c)1 si d) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul D din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
NOTA: În sensul prevederilor art.691 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din
cadrul Autoritatii contractante sunt: Csehi Árpád Szabolcs, Govor Mircea Vasile, Stef Mihai Adrian, Crasnai Mihaela Elena Ana, Ardelean
Ioan Claudiu, Lazin Octavian Ioan Gheorghe, Crisan Anca Maria, Mîndrut Marius Vasile, Schvarczkopf Ana Erica, Manta Magdalena Sofia,
Chis Ioan, Tataru Rodica, Seres Ioan, Faur Marcel Vasile, Bura Angela Maria, Gheorghiu Aurelian, Bara Istvan Iosif, Pîrcalab Oana Dana,
Janko-Szép István Tamas, Roman Luminita Liliana, Dragos Mihaela Alina, Onci Sergiu Marcel.
5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr.314/2010
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat în conformitate cu Formularul E din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire.
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III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Certificat constatator emis de ONRC
Persoane juridice/fizice române
Persoanele juridice vor depune Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data
sedintei de deschidere a ofertelor, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul nu are înscrise mentiuni referitoare la condamnari pentru fapte
penale, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de insolventa, lichidare, respectiv reorganizare judiciara sau faliment, si
din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are înscrisa în domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei proceduri.
NOTA:
-Ofertantului, desemnat câstigator, înainte de a se transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa
prezinte, în original/în copie legalizata, Certificatul constatator, pentru conformitate.
-Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de catre eventualii
subcontractanti si/sau de catre tert sustinator.
Persoane juridice/fizice straine
Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor
legale din tara în care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un
organism abilitat în tara în care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, în
conformitate cu legislatia în vigoare din tara de origine a ofertantului, însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un traducator
autorizat, în copii conform cu originalul, documente valabile la data sedintei de deschidere a ofertei.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Fisa de informatii generale Formular F

Se va prezenta Fisa de informatii generale - conform
Formularului F din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul va atasa o lista cu numarul statiilor de distibutie din fiecare judet,
care va deveni anexa la contract.

Conditie obligatorie: Ofertantul trebuie sa aiba statii de distributie
a combustibililor într-un numar cât mai mare de localitati din
judetele tarii si in Bucuresti la care se poate efectua plata pe
baza de bonuri valorice.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
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IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5/2012

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

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Se va completa în conformitate cu Formularul G – din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Oferta financiara se va prezenta în conformitate cu Formularul H si Formularul I, din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, cu
respectarea cerintelor specificate în caietul de sarcini.
Pentru fiecare comanda primita de la achizitor, furnizorul va emite si va transmite achizitorului, în termen de 5 zile de la primirea comenzii,
atât bonurile valorice cât si factura fiscala aferenta acestora.Valoarea tipizatelor este zero (bonurile valorice vor fi emise gratuit).

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se depun la Registratura Judetului Satu Mare, Satu Mare, Piata 25 Octombrie nr. 1, cod postal 440026. Data limita pentru
depunerea ofertei conform invitatiei de participare. Ofertantul va introduce oferta sa în original si copie, separat, în trei (3) plicuri, notându-se
corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si respectiv “COPIE”. Oferta „ORIGINAL” si oferta „COPIE” vor contine fiecare cele trei (3) plicuri pe
care se va scrie: „Propunerea financiara”, „Propunerea tehnica” si „Documentele de calificare”. -„Propunerea financiara” va cuprinde
documentele prevazute la punctul IV.4.2., Formularul H si I; -„Propunerea tehnica” va cuprinde Formularul G. prevazut la punctul IV.4.1;
-„Documentele de calificare” va cuprinde punctele III.2.1.a), III.2.1.b) , III.2.2.) si III.2.3) Se va depune un plic separat, continând
documentele însotitoare:-Scrisoarea de înaintare completata conform Formular J;
-Dovada constituirii garantiei de participare;-Împuternicire conform specificatiilor din Formular completata conform Formularului K din
Sectiunea III a documentatiei de atribuire, prin care persoana care semneaza oferta este autorizata sa angajeze ofertantul în procedura de
atribuire a contractului de achizitie publica; Plicurile se vor introduce, într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent. Plicul
exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA „conform invitatiei
de participare”. Nu se scrie nimic altceva pe plicul exterior. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului,
pentru returnarea ofertei fara a fi deschisa, în urmatoarele cazuri:-oferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere, sau -la o alta
adresa decât cea stabilita. Comisia de evaluare va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfacute sau cu semne distinctive,
indiferent din vina cui s-au produs acestea. Oferta care nu este însotita de dovada constituirii garantiei de participare, astfel cum a fost
solicitata în documentatia de atribuire va fi considerata inacceptabila, în consecinta, respinsa.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII
În conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP , în cazul în care doua sau mai multe oferte
ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantilor, care au prezentat acelasi pret, li se va solicita
transmiterea unei noi propuneri financiare în plic închis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai
scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata câstigatoare. Se repeta solicitarea pâna la departajarea ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 alin.1 lit.b din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – 5 zile începând cu ziua urmatoare
luarii la cunostinta.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare – Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr. 1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261805140, Fax: +40 261716402, Adresa
internet (URL): www.cjsm.ro
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CAIET DE SARCINI
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cifră octanică)
3.

Motorină Euro 5

4.

TOTAL

L

Preţurile unitare solicitate a fi prezentate în oferta financiară sunt valabile la data
deschiderii ofertei în vederea atribuirii contractului prin aplicarea criteriului de
atribuire preţul cel mai scăzut.
Ulterior preţurile produselor vor fi cele din staţiile de carburanţi la data
alimentării.
Menţionăm că valoarea tipizatelor este zero (bonurile valorice vor fi emise
gratuit).
OFERTA TEHNICĂ
Va fi prezentată conform modelului următor:
Nr.

Denumire

DA

NU

Crt.
1.

Vor fi emise bonuri valorice în vederea furnizării de
carburanţi: motorină şi benzină

2.

Carburanţii livraţi vor corespunde calitativ normelor în
vigoare

MODUL DE OBŢINERE A DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
Documentaţia de atribuire se obţine de la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare,
P-ţa 25 Octombrie nr.1, etaj VI. camera 2 sau 3 şi pe www.e-licitatie.ro.

Director Executiv
Chiş Ioan

Întocmit,
cons. Oros Ciprian
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OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl reprezintă: furnizarea de carburanţi: motorină şi
benzină pe bază de bonuri valorice.
Carburanţii se livrează pe bază de bonuri valorice, cu posibilitatea de a alimenta în
toate staţiile ofertantului.
Produse la care se raportează oferta sunt:
1. Benzină fără plumb CO 95
2. Benzină Euro 5 (cea mai ridicată cifră octanică)
3. Motorină Euro 5
Pentru fiecare comandă primită de la achizitor, furnizorul va emite şi va
transmite achizitorului, în termen de 5 zile de la primirea comenzii, atât bonurile
valorice cât şi factura fiscală aferentă acestora.
Ofertantul/furnizorul are obligaţia de a asigura garanţia livrării bonurilor valorice
conform comenzilor.
CERINŢE TEHNICE OBLIGATORII

Vor fi emise bonuri valorice în vederea furnizaării de carburanţi: motorină şi
benzină, iar carburanţii livraţi vor corespunde calitativ normelor în vigoare.
Ofertantul trebuie să aibă staţii de distribuţie a combustibililor într-un număr cât
mai mare de localităţi din judeţele ţării şi in Bucureşti la care se poate efectua plata pe
bază de bonuri valorice. Ofertantul va ataşa o listă cu numǎrul staţiilor de distibuţie
din fiecare judeţ, care va deveni anexă la contract.
Va fi prezentată conform modelului următor şi valabilă la data prezentării
ofertei:
Nr.
crt.

Denumire produs

U/M

Preţ fără
TVA
- lei -

1.

Benzină fără plumb CO 95

L

2.

Benzină Euro 5 (cea mai ridicată L
12

SECŢIUNEA III
FORMULARE
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FORMULARUL A
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 şi sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că, informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

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

Operator economic,
...............................
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL B
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect
............................... (denumirea produsului şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de
...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că, voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Judeţului Satu Mare cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL C
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică având ca obiect ................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul
CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii
contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................;
c) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale, fapt ce nu a creat
prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
e) nu prezint informaţii false si am prezentat toate informaţiile solicitate de autoritatea contractanta in
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL D
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691
Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele operatorului economicperoană juridică], în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător
participant la procedura de ......................... [se menţionează procedura] pentru achiziţia de
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea produsului,
seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de______________, organizată de
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că:
nu am membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori
asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii
comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care deţin
funcţii de decizie în cadrul ……………………..[se inserează numele autorităţii contractante].

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )
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FORMULAR E

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în
calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,certific/certificăm prin
prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta
decât ofertan-tul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi
proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură
cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data
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FORMULARUL F
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax,
certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR G
OPERATOR ECONOMIC

_______________________
(denumirea/numele)

OFERTA TEHNICĂ
Nr.

DA

Denumire

NU

Crt.
1.

Vor fi emise bonuri valorice în vederea furnizării de carburanţi:
motorină şi benzină

2.

Carburanţii livraţi vor corespunde calitativ normelor în vigoare

Operator,
__________________________
(semnătura autorizată, ştampilă)
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Operator economic

Formular H

(Denumirea/ numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către JUDEŢUL SATU MARE
P-ţa 25 Octombrie, nr.1, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, cod poştal 440026

Domnilor,
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 motorină şi benzină pe bază de bonuri valorice pentru suma de
__________________ la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de
________________. Menţionăm că valoarea tipizatelor este zero (bonurile valorice vor fi
emise gratuit).
2. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, pentru fiecare
comandă primită de la achizitor, să emitem şi să transmitem achizitorului, în termen de 5 zile
de la primirea comenzii, atât bonurile valorice cât şi factura fiscală aferentă acestora.
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.
Precizăm că:
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”
 nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
Data _______/_______/_________

__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat
să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ (denumirea/numele
operatorului economic)
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FORMULAR I
OPERATOR ECONOMIC

_______________________
(denumirea/numele)

OFERTA FINANCIARĂ
Va fi prezentată conform modelului următor şi valabilă la data prezentării
ofertei:

Nr.
crt.

U/M

Denumire produs

Preţ fără
TVA
- lei -

1.

Benzină fără plumb CO 95

L

2.

Benzină Euro 5 (cea mai rididicată cifră
octanică)

L

3.

Motorină Euro 5

L

4.

TOTAL

Preţurile unitare solicitate a fi prezentate în oferta financiară sunt valabile la data
deschiderii ofertei în vederea atribuirii contractului prin aplicarea criteriului de
atribuire preţul cel mai scăzut.
Ulterior preţurile produselor vor fi cele din staţiile de carburanţi la data
alimentării.
Menţionăm că valoarea tipizatelor este zero (bonurile valorice vor fi emise
gratuit).
Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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Formular J
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,
Judeţul Satu Mare
440026, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr. 1

Ca urmare a invitaţiei apărute în SEAP nr............/........................., privind aplicarea procedurii de
achiziţie publică având ca obiect .....…………..................................................
Noi, ...........................………….................................................., vă transmitem alăturat următoarele:
1.Documentele ..............................................…..… privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi
în forma stabilite prin documentaţia de atribuire;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar în original şi unul în copie, în limba
română, conţinând:
a) oferta
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

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

Cu stimă,
Operator economic,
……...........................
(semnătura autorizată)
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FORMULARUL K
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Împuternicire

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este
autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea
trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat. O
traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire în oricare altă limbă.
În cazul unei Asocieri un partener trebuie să fie nominalizat ca lider, iar această nominalizare să fie
confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor
din cadrul Asocierii.

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.

Semnătura
În calitate de

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________
Data

___________________________
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SECŢIUNEA IV
FORMULAR DE CONTRACT
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Contract de furnizare
nr. ..............din ................
1.Preambul
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între

JUDEŢUL SATU MARE reprezentat prin dl. Csehi Árpád Szabolcs, preşedinte al Consiliului
Judeţean Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1, telefon 0261-805140, cod fiscal
3897378, având contul curent RO88TREZ54624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului
Satu Mare, în calitate achizitor, pe de o parte,
şi
................................................, (denumirea operatorului economic) cu sediul în ...........................................,
telefon: ......................, fax ...................., înregistrată la Registrul comerţului cu nr. ..................., cod fiscal
................, cont .........................................
deschis la ..................................., reprezentată
prin
......................................(numele conducătorului), funcţia, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse – motorină şi benzină pe bază de bonuri valorice;
e. servicii – furnizarea de bonuri valorice pe baza comenzilor emise de achizitor şi transformarea
bonurilor valorice în carburanţi auto la staţiile furnizorului;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea
furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC).
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerată fortă majoră
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
k. act adiţional – document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de furnizare.
3. Interpretare
3.1- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.2- Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.
3.3- Obligaţiile asumate de furnizor prin prezentul contract sunt obligaţii de rezultat.
4. Obiectul principal al contractului
4.1- Obiectul principal al contractului îl reprezintă furnizarea de carburanţi: motorină (Euro 5) şi
benzină (Euro 5 – cea mai ridicată cifră octanică şi fără plumb CO95) pe bază de bonuri valorice. În
vederea achiziţionării de carburanţi, furnizorul se obligă, ca în baza comenzilor achizitorului, să emită
bonuri valorice în baza cărora achizitorul să aibă posibilitatea de a alimenta cu carburanţi
autoturismele proprii, în toate staţiile furnizorului.

5. Preţul contractului
5.1- Preţul maxim al tuturor produselor ce vor putea fi achiziţionate pe bază de bonuri valorice, în
perioada de valabilitate a contractului, nu poate depăşi suma de ………………… lei, la care se
adaugă TVA în sumă de ……………….. lei.
5.2- Pentru carburanţii pe care achizitorul îi va achiziţiona de la furnizor pe bază de bonuri valorice,
acesta are obligaţia de a achita preţurile din staţiile de carburanţi la data alimentării.
6. Modalităţi de plată
6.1- În vederea achiziţionării de carburanţi, pe parcursul derulării contractului, achizitorul va emite şi
va transmite furnizorului mai multe comenzi de bonuri valorice.
6.2- Pentru fiecare comandă primită de la achizitor, furnizorul va emite şi va transmite achizitorului,
în termen de 5 zile de la primirea comenzii, atât bonurile valorice cât şi factura fiscală aferentă
acestora.
6.3- Facturile emise de furnizor în conformitate cu prevederile art.6.2 vor fi achitate de către achizitor
în perioada 24-31 a lunii în curs, conform OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul
2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, dacă facturile vor fi înregistrate la registratura
Consiliului Judeţean Satu Mare până cel târziu la data de 20 a lunii, respectiv în perioada 24-31 a lunii
următoare dacă facturile vor fi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Satu Mare după data de
20 a lunii.
7. Durata contractului
7.1- Prezentul contract intră în vigoare şi va produce efecte între părţi începând cu data de 01.05.2012
şi va avea valabilitate până la 31.12.2012, cu posibilitate de prelungire pe o durată de maxim 4 luni
prin act adiţional, respectiv până la 30.04.2013.
8. Documentele contractului
8.1- Documentele contractului sunt:
a) oferta;
b) documentaţia de atribuire;
c) grafic de îndeplinire a contractului;
d) grafic de plăţi;
e) lista cu numărul staţiilor de distribuţie din fiecare judeţ, respectiv municipiul
Bucureşti.
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9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obligă ca pentru fiecare comandă primită de la achizitor, să emită şi să transmită
achizitorului, în termen de 5 zile de la primirea comenzii, atât bonurile valorice cât şi factura fiscală
aferentă acestora.
9.2- Furnizorul se obligă, ca în baza bonurilor valorice emise, să permită alimentarea cu carburanţi a
autoturismelor achizitorului, în toate staţiile sale.
9.3 – Furnizorul se obligă să alimenteze carburanţi auto de valoarea înscrisă pe bon şi să nu
elibereze rest sau alte produse din magazin pentru o eventuală diferenţa între valoarea alimentata si valoarea
bonului.
9.4- Furnizorul se obligă să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale în conformitate cu cerinţele caietului de
sarcini şi cu prevederile prezentului contract.
9.5- Furnizorul se obligă să furnizeze carburanţi care să corespundă din punct de vedere calitativ standardelor şi
normelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

9.6- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, care rezulta din neindeplinirea,
indeplinirea necorespunzatoare sau cu întarziere a obligaţiilor asumate prin prezentul
contract.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1- Achizitorul se obligă să recepţioneze bonurile valorice comandate.
10.2– Achizitorul se obligă să achite, în conformitate cu prevederile art.6.3, contravaloarea bonurilor
valorice comandate.
10.3- Achizitorul se obligă să achiziţioneze de la furnizor, pe baza bonurilor valorice comandate,
carburanţi pentru autoturismele sale.

11. Rezilierea contractului, penalităţi, daune interese
11.1- În cazul în care, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească la termen obligaţiile prevăzute la
clauza 9.1, achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o cotă de 0,14% din valoarea comenzii
neonorate, pe zi de întârziere
11.2- În cazul în care, achizitorul nu achită contravaloarea bonurilor valorice emise de furnizor, în
termenele prevăzute la clauza 6.3, atunci acesta are obligaţia de a achita penalităţi de întârziere în
cuantum de 0,14 % din valoarea bonurilor neachitate/zi de întârziere până la îndeplinirea integrală a
obligaţiilor de plată.
11.3- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat (fără punere în întârziere, fără intervenţia
instanţelor judecătoreşti şi fără orice altă formalitate prealabilă) şi de a pretinde plata de dauneinterese.
11.4- Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, sau este insolvabil cu condiţia
ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor.
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15. Recepţie, inspecţii şi teste
15.1- Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu prevederile contractuale.
15.2- Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl
respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a înlocui produsele
refuzate.
15.3- Dreptul achizitorului de a inspecta, şi dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora.
16.- Calitatea produselor
16.1- Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt conforme cu
prevederile contractului şi legislaţia în vigoare.
16.2- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie
ce apare în conformitate cu calitatea produselor.
16.3– La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia situaţia fără costuri
suplimentare pentru achizitor şi de a asigura costurile unor eventuale reparaţii ce vor fi necesare
datorită unor defecţiuni cauzate de calitatea inferioară a produselor furnizate.
17. Cesiunea
17.1- Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
17.2– Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
18. Forţa majoră
18.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin pezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
18.4- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
18.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
19. Litigii
19.1- Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
19.2- Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti competente.
20. Limba care guvernează contractul
20.1- Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicări
21.1- (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
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21.2- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
22. Dispoziţii finale
22.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi, ..............2012, prezentul contract în patru exemplare, un
exemplar pentru furnizor şi trei exemplare pentru achizitor, având toate aceeaşi valoare probantă.

ACHIZITOR,
JUDEŢUL SATU MARE

FURNIZOR,
Director,

Consiliul Judeţean Satu Mare

Preşedinte,
Csehi Árpád Szabolcs

Vizat CFP
Director executiv,
Schvarczkopf Ana Erica

Secretarul judeţului,
Mihaela Elena Ana Crasnai

Director executiv,
Ioan Chiş

Vizat juridic,
Nagy Brigitta Monica
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