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FIȘĂ CERINȚE DE CALIFICARE 

 

 

SECȚIUNEA I: BENEFICIAR 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN 

ENERGIE S.A. 

Adresa: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11 

Localitate: București, Sector 2 Cod poștal: 

020371 

Țara: România 

Punct(e) de contact: 

Natalia Topalov – Șef Birou Achiziții 

Gabriela Iurcu – ec. pr. Biroul Achiziții 

Telefon: +4021 659 60 38 

E-mail: natalia.topalov@sape-energie.ro 

            gabriela.iurcu@sape-energie.ro 

Fax: +4021 659 65 80 

Adresa de internet: www.sape-energie.ro 

 

Alte informații și eventualele clarificări pot fi obținute/transmise de la/la sediul SAPE S.A. din 

B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, secretariat, camera: 1101-1102, Sector 2, București sau prin e-

mail: natalia.topalov@sape-energie.ro; gabriela.iurcu@sape-energie.ro 

SAPE S.A. nu este autoritate contractantă. 

Documentația de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul societății: www.sape-energie.ro 

http://www.sape-energie.ro/category/achizitii/achizitii-demarate/ 

Ofertele vor fi transmise la sediul SAPE S.A. din B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, secretariat, 

camera: 1101-1102, Sector 2, București 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

II.1) DESCRIERE 

 

II.1.1) Denumirea dată contractului de către beneficiar 

Furnizarea a două autoturisme  

II.1.2) Tipul contractului  - contract achiziție produse 

Locul principal de furnizare: Sediul Furnizorului, indicat în contract 

II.1.3) Procedura implică: un contract de achiziție de produse                                                                                                                           

II.1.4) Legislație aplicabilă 

- Procedura operațională privind activitatea de achiziții nr. 1060/30.03.2018; 

- OUG  nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

- OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice. 

mailto:natalia.topalov@sape-energie.ro
mailto:gabriela.iurcu@sape-energie.ro
mailto:natalia.topalov@sape-energie.ro
mailto:gabriela.iurcu@sape-energie.ro
http://www.sape-energie.ro/
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II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul - 2 buc. conform caietului de sarcini  

Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre):               15.126 euro/buc., 30.252 euro/total 

Moneda: Euro 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și încetează la expirarea 

perioadei de garanție a produselor. 

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea prețului contractului                                                                                                    

da □ nu x 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a prețului contractului (în ce condiții, când, cum, 

formula de ajustare aplicabilă) 

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garanții solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanție de participare                                                                          da □ nu x 

III.1.1.b) Garanție de buna execuție                                                                      da □ nu x 

 

 

III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE 

III.2.1.a) Situația personală a ofertantului 

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectării 

cerințelor menționate  

Modalitatea de îndeplinire 

1) Declaraţie privind neîncadrarea în situația 

de conflict de interese (Formularul nr. 1); 

 

 

 

 

 

 

1) Se vor prezenta formularele semnate și 

stampilate. Persoanele cu funcție de decizie 

din cadrul SAPE S.A. sunt: Constantin 

Văduva – președinte Directorat, Clara 

Mîndroc  - membru Directorat, Luiza Marian 

– membru Directorat, Bogdan Pârvulescu – 

director DESF, Ramona Mihaela Pană – 

director DJRU, Diana Elena Neacșu – director 

DPDP, Carmen Peptea – șef serviciu SCSF, 

Natalia Topalov – Șef BA,  Rossita Dumitriu 

II.1.5) Sursa de finanțare 

Surse proprii 
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2) Declaraţie referitoare la neîncadrarea în 

unele situaţii privind excluderea ofertanților 

(Formularul nr. 2) 

 

 

– CFP, membrii Consiliului de Supraveghere: 

Cristina Chiriac, Ciprian Blejan, Cornelia 

Negruț, Ionel Pană, Ion Adrian Moldoveanu. 

 

2) Documentele justificative care probează 

îndeplinirea celor asumate prin completarea 

formularelor pot fi: 

- certificate constatatoare privind lipsa 

datoriilor restante cu privire la plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 

bugetul general consolidat (buget local, buget 

de stat etc.) la momentul prezentării; 

- cazierul judiciar al operatorului economic și 

al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al 

respectivului operator economic, sau a celor ce 

au putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din 

certificatul constatator emis de ONRC / actul 

constitutiv; 

- alte documente edificatoare, după caz. 

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

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectării 

cerințelor menționate  

Modalitatea de îndeplinire 

 Persoane juridice române și persoane 

juridice străine  

Capacitatea de exercitare a activității 

profesionale 

1) Ofertanții vor face dovada faptul că sunt 

legal înregistrați. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ofertanții vor prezenta Certificat 

constatator, în original, copie legalizată sau 

copie lizibilă cu mențiunea „conform cu 

originalul”, emis de Oficiul Registrului 

Comerțului sau de organismul la care 

operatorul economic este atestat profesional, 

cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei,  

din care să rezulte faptul că ofertantul are ca 

obiect de activitate principal sau secundar 

similar cu activitățile obiectului contractului 

sau echivalent și că nu sunt înscrise mențiuni 

cu privire la faliment/lichidare. Informațiile 

cuprinse în certificat trebuie să fie 

reale/actuale la data limită de depunere a 

ofertelor. În cazul persoanelor juridice/fizice 

straine, acestea vor prezenta documente 
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2) Ofertantul va face dovada că este dealer 

auto autorizat 

 

echivalente emise în țara de rezidență și 

traduceri în limba română după acestea, din 

care sa rezulte:  

a) denumirea operatorului economic si toate 

datele de identificare;  

b) codul unic de inregistrare, dacă este cazul;  

c) sediul social, sedii secundare, puncte de 

lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);  

d) structura actionariatului;  

e) numele reprezentantilor legali ai 

operatorului economic;  

f) domeniul de activitate principal sau 

secundar. 

2) Se vor prezenta documente justificative din 

care să reiasă faptul că ofertantul este dealer 

auto autorizat 

 

III.2.1.c) Informații privind situația 

economico-financiară 

Modalitatea de îndeplinire 

 

Ofertantul va prezenta situațiile financiare 

din ultimii 2 ani. 

 

Ofertantul va atașa copii cu mențiunea 

„conform cu originalul” după situațiile 

financiare anuale aferente anilor 2017 și 2016, 

înregistrate la administrația financiară și/sau 

alte documente emise de autoritățile legale 

competente. 

Persoanele juridice străine vor atașa 

documentele mai sus menținate în copie, cu 

mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de 

traducerea autorizată în limba română. 

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare: procedură simplificată într-o etapă. 

 

 IV.2) Criteriul de atribuire  

 

Preţul cel mai scăzut x 

 

IV.3. Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta: română 

 

IV.4  Perioada minimă pe parcursul careia ofertantul trebuie să își mentina oferta: 90 de zile 

de la termenul limită de depunere a ofertelor. 
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IV.5. Prezentarea ofertei 

IV.5.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor 

prevazute în Caietul de sarcini.  

Prin urmare, propunerea tehnică va conţine o descriere a serviciilor astfel încât să se 

demonstreze corespondenţa acesteia cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.  

Propunerea tehnică va fi însoțită de Informații privind clauzele contractuale obligatorii, 

însușite de către ofertant.  

IV.5.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Prin depunerea unei propuneri financiare conform documentației de atribuire, se prezumă că 

ofertanţii au citit, analizat şi acceptat toate condiţiile stabilite prin aceasta. 

Propunerea financiară va trebui să fie întocmită conform documentației de atribuire și va fi 

însoțită de un centralizator de prețuri din care să reiasă prețul pe fiecare autoturism. 

Prețul contractului va fi exprimat în EURO, va fi ferm și nerevizuibil pe toată durata acestuia 

şi nu va depăși echivalentul a 15.126 euro/buc., respective 30.252 euro/total, fără TVA. 

IV.5.3. Modul de prezentare a ofertei 

Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul SAPE S.A. din București, B-dul Lacul Tei nr. 

1-3, Sector 2, la Secretariatul societății, etaj 11, camera 1101-1102, sau se vor transmite prin 

poștă. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor este 08.11.2018, ora 12.00.  Ofertele primite 

după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare. 

Ofertanții au obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei precum și de a anexa un opis al 

documentelor prezentate. 

Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu cerinţele documentației de atribuire şi vor fi depuse 

în plicuri sigilate, un exemplar original, în limba română, și vor conține 3 plicuri, după cum 

urmează:  

Plicul 1 – Documentele de calificare solicitate referitoare la ofertanți, ofertanții 

asociați/subcontractanți, dacă este cazul, precum și orice alte documente și formulare solicitate 

prin prezenta documentație de atribuire. 

Plicul 2 – Propunerea tehnică  

Plicul 3 – Propunerea financiară 

 

 

V. ALTE INFORMAȚII (dupa caz) 

- Orice ofertant care se consideră vătămat într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al 

beneficiarului, poate depune contestație în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă despre actul 

beneficiarului considerat nelegal, contestația va fi transmisă la adresa indicată în prezenta 

documentație de atribuire. 

- Contestația se face în scris şi conţine cel puţin datele de identificare ale persoanei care se consideră 

vătămată, neregulile sesizate şi măsurile de remediere pe care le consideră necesare a fi luate, după 

caz. 

- În cazul în care contestația/clarificarea priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, transmisă sau 

publicată pe site-ul propriu, data luării la cunoştinţă este data publicării/transmiterii documentaţiei de 

atribuire.  
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- În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua următoare primirii contestației, beneficiarul va 

transmite un răspuns prin care va comunica dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere a 

pretinsei încălcări sau va acorda răspunsul necesar legal și convențional. 

 

 

 

Vizat, 

Director Direcția Economică și Strategie Financiară 

Bogdan PÎRVULESCU 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Șef Birou Achiziții 

Natalia TOPALOV 
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Formularul nr. 1 

     Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant  

    …………………… 

    (denumirea/numele) 

               

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE 

INTERESE 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant, declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedura de ……………. (tipul procedurii) având ca obiect 

…………………. (denumirea procedurii) şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 

că nu ma încadrez în niciuna dintre situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese.   

Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce 

la apariţia unui conflict de interese, următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 

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

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

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi 

ori subcontractanţi propuşi; 

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

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

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

ofertanţi/candidaţi ori subcontractanţi propuşi; 

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

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

poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află 

într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de 

evaluare; 

    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus 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 beneficiarului; 

    e) situaţia în care ofertantul 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 societății beneficiarului. 

Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor 

acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel 

puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

    Data completării …..................(ziua, luna anul). 

                             

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 
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Formularul nr. 2 

    Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant 

    ………………………….. 

       (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

REFERITOARE LA NEÎNCADRAREA ÎN UNELE SITUAŢII  

DE EXCLUDERE A OFERTANȚILOR/ OFERTANȚILOR ASOCIAȚI/ 

SUBCONTRACTANȚILOR  

 

     Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant, la procedura ……………….. 

(tipul procedurii) pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect ....................... 

(denumirea serviciului), la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 

Beneficiarului), declar pe propria răspundere că: 

A) Participare la o organizație criminală 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă 

pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în 

urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?  

❍Da 

❍Nu 

B) Corupție 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o 

hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă 

să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum este definită 

la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților 

Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, JO C 195, 25.6.1997, p. 1, și la 

articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind 

combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54). Acest motiv de excludere se 

referă, de asemenea, la corupție, astfel cum este definită în dreptul național al beneficiarului sau al 

operatorului economic. 

❍Da 

❍Nu 

C) Fraude 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre 

definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se 

aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? În sensul articolului 1 din 

Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 316, 

27.11.1995, p. 48). 

❍Da 

❍Nu 

D) Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste 
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Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni 

legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată 

cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în 

mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru a Consiliului 

din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3). Acest motiv de 

excludere include, de asemenea, instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși o infracțiune, în 

sensul articolului 4 din respectiva decizie-cadru. 

❍Da 

❍Nu 

E) Spălare de bani sau finanțarea terorismului 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru spălare de bani sau finanțarea 

terorismului pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci 

ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 

condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 

scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15). 

❍Da 

❍Nu 

F) Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă 

pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare 

pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere 

prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 

2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-

cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).  

❍Da 

❍Nu 

G) Plata impozitelor 

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata impozitelor, atât în țara în care este 

stabilit, cât și în statul membru al beneficiarului, în cazul în care este diferit de țara de stabilire? 

❍Da 

❍Nu 

H) Plata asigurărilor sociale 

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale, 

atât în țara în care este stabilit, cât și în statul membru al beneficiarului în cazul în care este diferit de 

țara de stabilire? 

❍Da 

❍Nu 

I) Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației de mediu 

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul legislației 

mediului/în domeniul legislației sociale/ domeniul legislației muncii?  
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❍Da 

❍Nu 

J) Falimentul 

Operatorul economic este în stare de faliment/insolvență/lichidare/ concordat preventiv/ situații 

similare, în temeiul legislației naționale? 

❍Da 

❍Nu 

I) Active administrate de lichidator 

Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? 

❍Da 

❍Nu 

J) Activitățile economice sunt suspendate 

Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? 

❍Da 

❍Nu 

K) Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței 

Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea 

concurenței? 

❍Da 

❍Nu 

L) Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave 

Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională gravă? Dacă este cazul, a se vedea 

definițiile din legislația națională, din anunțul relevant sau din documentele de atribuire. 

❍Da 

❍Nu 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

       Data completării …..................(ziua, luna anul). 

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 4   

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ 

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

  (denumirea Beneficiarului şi adresa completă) 

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

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

Documentația de atribuire mai sus menționată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) 

pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă 

după recepţia serviciilor/produselor/lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de 

.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile/să 

livrăm produsele/să executăm lucrările din anexă, în graficul de timp solicitat de Beneficiar (se va 

indica anexa la formular). 

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 încheierea şi semnarea contractului de achiziţie/acordului cadru 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 _____/_____/_____ 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 

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

....................................... (denumirea/numele ofertantului) 
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Anexă - Centralizator de preţuri 

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

(denumirea/numele ofertant) 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

Nr.  

crt. 

Activitatea 

(faza) 

Preţul  

 (fără TVA) 

  (moneda) 

0  2 

1 1 autoturism marca….  

2 1 autoturism marca…..  

 TOTAL  

 

TOTAL(moneda): ........ % asociati        (moneda): 

........ % subcontractanti     (moneda): 

 

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

(semnătura autorizată) 

L.S. 

 

 
 

 



București, B-dul Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, 
Sector 2, cod poștal 020371, România  
Tel : +4021 659 60 38  
Fax:  +4021 659 65 80 
 

                                                                                            
                                                                   

 

  
 

 
 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A. • Cod Unic de Identificare (CUI): 33134190 Înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. J40/5394/2014 • Capital social subscris şi vărsat 431.237.800 RON •  e-mail: 
office@sape-energie.ro, internet: www.sape-energie.ro 

1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET  DE  SARCINI 

privind achiziționarea a două autoturisme 
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1. INFORMAȚII GENERALE 

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., societate administrata in sistem 

dualist, cu sediul în Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, et. 11, sector 2, 020371, CIF: RO33134190, 

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, cont virament: 

RO76BRDE450SV78736354500 deschis la BRD, reprezentată prin Directorat, respectiv Constantin 

Văduva – președinte directorat, Clara Mîndroc – membru directorat, Luiza Marian – membru 

directorat, având următoarele date de contact, telefon: +4021 659 60 38; e-mail: office@sape-

energie.ro  (denumită în continuare „Societatea” sau „SAPE SA”). 

Obiectul principal de activitate al societății, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 

Economia Națională este cod CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management. 

SAPE SA are un capital social în valoare de 431.237.800 lei, împarțit pe acțiuni nominative, cu o 

valoare nominală de 10 lei fiecare. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI   

Obiectul contractului constă în furnizarea a două autoturisme, cu respectarea cerințelor tehnice 

minime menționate mai jos. 

 

3. CERINTE TEHNICE 

3.1. Caracteristici motor  

Capacitate cilindrică între  900 cc și maxim 1.600 cc  

Carburant:  Benzina  

Putere motor:  minim 90/122  

Cuplu motor: 170 Nm  

Caroserie: 5 usi  

Norma de poluare:  Euro 6 

Viteza maxima:  180 

Transmisie : automata 6+1 trepte 

Tractiune: fata 

 

3.2. Carecteristici Consum conform fișei tehnice 

Urban: maxim 6.5 l/100 km 

Extra  urban: maxim 5 l/100 km 

Mixt: maxim 6 l/100 km 

 

3.3. Siguranță 

ABS + ESC                                                                  

Airbag frontal sofer si pasager                                     

Airbag-uri genunchi si cortina   

Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri  

Sistem de avertizare la franarea de urgenta   

Centuri siguranta fata reglabile   

mailto:office@sape-energie.ro
mailto:office@sape-energie.ro
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3.4. Dotări 

Computer de bord (Consum mediu si instantaneu, viteza medie, senzor de temperatura exterioara, 

distanta pana la alimentare)  

Radio cu ecran, Bluetooth, porturi USB   

Bara de protectie fata/spate in culoarea caroseriei  

Faruri cu lumini de zi cu LED   

Jante otel de 16”     

Geamuri electrice     

Inchidere cu telecomanda     

Aer conditionat         

Oglinzi electrice, incalzite (in culoarea caroseriei) 

Iluminare torpedou 

Bancheta rabatabila 60/40 

Cheie cu telecomanda 

Iluminare plafon  

Deschidere automata portbagaj 

Scaun sofer ajustabil  

Scaun pasager ajustabil  

Coloana de directie ajustabila 

Indicator de schimbare optima a treptei de viteza 

Senzori parcare fata/spate, oglinzi rabatabile electric 

Scaune fata incalzite, volan incalzit, parbriz incalzit, cu jeturi de spalare incalzite 

 

3.5. Garanție 

Garanția oferită va fi de minim 2 ani. 

 

 

4. LOGISTICĂ ȘI CALENDAR DE TIMP 

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și încetează la expirarea perioadei 

de garanție a produselor.  

Produsele achiziționate în baza prezentului Contract vor fi livrate de către Furnizor Beneficiarului în 

termen de maxim 30 zile calendaristice de la data semnării contractului.  

 

5. PREȚUL CONTRACTULUI 

5.1. Prețul contractului nu va depăși echivalentul a 30.252 euro, fără TVA.  

5.2. Prețul unui autoturism nu va depăși echivalentul a 15.126 euro, fără TVA.  

5.3. Prețul va fi achitat în lei, la cursul de schimb valutar lei – euro, comunicat de către Furnizor în 

baza cursului de facturare al BNR, pentru ziua emiterii facturii. 

 

Vizat, 

Director DESF, Bogdan PIRVULESCU 

  Întocmit,  Șef Birou Administrativ, Dan Ghinescu    
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1.Părțile contractante 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

S-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, 

 

între: 

 

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. “SAPE S.A.”, societate administrată 

în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, et. 11, sector 2, 020371, București, 

etaj 11, telefon: +4021 659 60 38; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, cont virament: RO76BRDE450SV78736354500 deschis 

la BRD, reprezentată prin Directorat, respectiv ........................ – președinte directorat, 

.............................. – membru directorat, ......................... – membru directorat, denumită în continuare 

„Beneficiar”, pe de o parte, 

  

și 

………………….., cu sediul …………., str. ………………, nr. …......., jud. ….........., înmatriculată 

în Registrul Comerțului cu nr. ……………, tel. …………., Fax ………….. cod unic de înregistrare 

…………….., cont ……………………. deschis la ………………. Suc. ……………., reprezentată 

legal prin …………………………….., în calitate de Furnizor, 

 

a intervenit prezentul contract de furnizare, denumit în continuare „Contract”,  

de comun acord, părțile consimțind în mod liber și în cunoștință de cauză toate clauzele, natura 

juridică și efectele Contractului, precum și întinderea responsabilităților asumate, cunoscând și 

înțelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice și comerciale legate de încheierea, executarea și 

încetarea prezentului Contract (inclusiv Anexele acestuia) și obligându-se reciproc în condițiile și 

termenii de mai jos: 

 

 

2. Definiții 

2.1 În prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. Beneficiar și  Furnizor  - părțile prezentului Contract; 

b. Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două Părţi, cu titlu oneros, 

asimilat, potrivit legii, (nu este act administrativ) încheiat între SAPE S.A, în calitate de Beneficiar, și 

................................ Furnizor; 

c. Conflict de interese - orice situaţie în care personalul Beneficiarului implicat în desfăşurarea 

procedurii de atribuire sau care poate influenţa rezultatul acesteia are, în mod direct sau indirect, un 

interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care 

compromite imparţialitatea sau independenţa sa în contextul procedurii de atribuire; constituie 

conflict de interese și orice împrejurare care influenţează capacitatea Furnizorului de a exprima o 
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opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 

prioritate intereselor Beneficiarului sau interesului public general al Contractului, orice motiv în 

legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 

Furnizorului. Aceste restricţii sunt aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând 

sub autoritatea sau controlul Furnizorului; 

d. Preţul Contractului - prețul plătibil Furnizorului de către Beneficiar, în baza Contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzatoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin Contract; 

e.  produse – produsele specificate în prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă prin contract să 

le furnizeze Beneficiarului; 

f. servicii conexe – servicii conexe furnizării produselor, respectiv activități legate de furnizarea 

produselor cum ar fi transportul, asigurarea, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte 

asemenea obligații care revin Furnizorului prin contract; 

g. destinație finală - locul   unde  Furnizorul are obligația de a furniza produsele; 

h. termenii comerciali de furnizare vor fi interpretați conform INCOTERMS ultima revizie – 

Camera Internațională de Comerț (CIC) de la Paris; 

i. forța majoră - eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care face imposibilă 

executarea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

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

enumerarea fiind exemplificativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de 

mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare îndeplinirea  

obligaţiilor uneia dintre Părţi; 

j. dobânda penalizatoare = suma de bani reprezentând echivalent al prejudiciului creat pentru 

îndeplinirea cu întârziere a unei obligații contractuale, pe care partea în culpa o va plăti conform 

Contractului;  

k. daune – prejudiciu; 

l. daune – interese  - despăgubire la care are dreptul o Parte pentru repararea prejudiciului pe care l-a 

suferit prin neexecutarea, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor 

contractuale de către cealaltă parte; 

m.standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de 

sarcini și în propunerea tehnică; 

n. zi – zi calendaristică; 

o. luna – luna calendaristică; 

p. an – 365 de zile; 

 

2.2 În prezentul Contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi 

contrare: 

a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi 

singularul; 

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile. 
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3. Obiectul și prețul contractului 

3.1 Furnizorul se obligă să furnizeze două autoturisme, model .............................astfel cum este 

prevăzut în Anexa nr. ............, document al prezentului contract și în conformitate cu obligațiile 

asumate. 

3.2 Beneficiarul se obligă să plătească Furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului. 

3.3 Prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului este de .................Euro/buc, la care se adaugă 

TVA, respectiv................. Euro/total, la care se adaugă TVA. 

4. Durata Contractului  livrarea  

4.1 Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și încetează la expirarea 

perioadei de garanție a produselor.  

4.2 Produsele achiziționate în baza prezentului Contract vor fi livrate de către Furnizor Beneficiarului 

în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data semnării contractului.  

4.3 Livrarea va avea loc pe cât posibil la termenul de livrare stabilit în Contract. Termenul de 

livrare poate fi însă prelungit de către Furnizor, fără a putea fi obligat la plata vreunor penalități sau 

despăgubiri, pentru situațiile prevazute mai jos, cu 4 (patru) săptămâni la autoturismele de stoc și cu 8 

(opt) săptămâni la autoturismele cu execuție la comandă, după cum a optat Beneficiarul prin 

semnarea Formularului de comandă (Anexa la Contract): 

a) nelivrarea în termen a autoturismelor de către producător, din motive obiective, cum sunt (de 

ex.) restricțiile de fabricație, 

b) accidente pe timpul transportului; în cazul unei daune totale, autoturismele vor fi 

reprogramate în fabricație, 

c) blocarea transportului de către autorități, 

d) modificarea intempestivă a unor dispoziții legale cu impact asupra derulării Contractului. 

4.4 În cazul în care livrarea nu are loc nici după această prelungire, Beneficiarul este în drept să 

renunțe la Contract.   

4.5 Furnizorul va notifica în scris Beneficiarului la sediul acestuia, data  sosirii autoturismelor și 

data la care se poate prezenta pentru a afectua recepția calitativă a autoturismelor la sediului 

Furnizorului din …………………..(sau la locul de livrare stabilit în contract) 

4.6 Beneficiarul este obligat să achite prețul în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea 

procesului verbal de recepție în baza facturii fiscale emise de către Furnizor și predate 

reprezentantului beneficiarului la momentul semnării procesului verbal de recepție, precum şi să 

procedeze la preluarea autoturismelor în termen de cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea 

procesului verbal de receptie. 

4.7 Predarea autoturismelor către Beneficiar se va face numai după intrarea în contul indicat de 

Furnizor a prețului integral de cumpărare. 

4.8 Livrarea autoturismelor se face împreună cu documentele (CIV sau atestat preliminar RAR) 

aferente, după caz, autoturismelor. 



 

6 
 

4.9 Predarea-primirea autoturismelor către Beneficiar se va efectua de către Furnizor, pe baza de 

proces-verbal, câte un exemplar original pentru fiecare parte. Procesul-verbal de predare-primire va fi 

însoțit de următoarele documente care constituie parte integrantă din Contract: 

a) Certificat de garanție; 

b) Lista de parteneri de service autorizati, din România. 

4.10 Beneficiarul are dreptul şi obligaţia de a verifica conformitatea autoturismelor ce urmează a fi 

preluate cu cele comandate. Semnarea Procesului-verbal de recepție exonerează de răspundere pe 

Furnizor pentru viciile aparente. 

4.11  Cu excepţia prevederilor privind forța majoră şi a situaţiei în care Beneficiarul este de acord cu 

o prelungire, orice întârziere în îndeplinirea Contractului dă naștere obligației Furnizorului de a plăti 

daune-interese. 

4.12 Locul de livrare: Sediul Furnizorului, situat în București, 

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

5. Comenzi și specificații:  

5.1 Comenzile adresate de Beneficiar Furnizorului se consideră acceptate de Furnizor numai în 

momentul semnării Contractului de furnizare produse (în continuare “Contract”). 

5.2 Orice eroare materială, omisiune sau greșeală apărută în documentele aferente vânzării sau în 

legatură cu orice alt document emis de Furnizor, va fi corectată fără să angajeze în niciun fel 

răspunderea Furnizorului, sub condiția comunicării acesteia în termen de 10 zile lucrătoare de la 

intrarea în vigoare a contractului. 

5.3 Numărul de autoturisme, caracteristicile tehnice, precum și dotările acestora sunt cele 

specificate în Formularul de Comandă, care constituie Anexa  la Contract, semnat de Beneficiar. 

6. Transferul proprietății și a riscurilor: 

6.1 Dreptul de proprietate asupra autoturismelor se transmite de la Furnizor la Beneficiar în 

momentul predării autoturismelor pe baza Procesului-verbal de predare-primire. 

6.2 Riscurile contractuale și cele privind autoturismele se transmit către Beneficiar în momentul 

preluării (predării-primirii) autoturismelor. Din momentul la care Beneficiarul avea obligația de a 

prelua autoturismele, riscurile contractuale sunt asumate de către Beneficiar. 

6.3 Pierderea sau deteriorarea autoturismelor survenite după preluarea acestora de către beneficiar 

din cauze neimputabile Furnizorului, nu exonerează pe Beneficiar de plata integrală a prețului 

contractual. 

6.4 În cazul în care Furnizorul consimte, în mod excepțional, să livreze și să predea Beneficiarului 

autoturismele înainte de achitarea integrală a prețului, dreptul de proprietate asupra autotuismelor 

rămâne la Furnizor până la achitarea integrală, Beneficiarul asumându-și, din momentul predării-

primirii autoturismelor, toate riscurile și răspunderile aferente dreptului de proprietate, inclusiv paza 

juridică a autoturismelor. 
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6.5 Până la achitarea integrală a autototurismelor, Beneficiarul nu are dreptul, după caz, de a 

înstrăina, greva sau gaja autoturismele sau de a garanta cu autoturismele executarea oricărei obligații 

față de terţi, fără acordul prealabil exprimat în scris al Furnizorului. Beneficiarul va notifica 

Furnizorului orice intervenție a creditorilor săi asupra obiectului contractual și va lua măsuri, pe 

cheltuiala sa, pentru încetarea acestora. 

6.6 Furnizorul este eliberat de orice răspundere față de revendicările sau pretențiile terților 

rezultate din folosirea autoturismelor de către Beneficiar din momentul predării autoturismelor către 

Beneficiar, inclusiv orice licențe / autorizații / cerinţe legale / dotări necesare pentru utilizare. 

7. Documentele contractului/Anexele Contractului 

7.1 (1) Documentele Contractului fac  parte integrantă din acesta și sunt cel puţin următoarele: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere transmise până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, în termen legal și conform procedurii de 

depunere a solicitărilor de clarificări și a răspunsurilor la acestea; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de 

evaluare; 

c) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; 

d) acordul de asociere, dacă este cazul; 

e) formularul de comandă; 

f) certificatul de garanție. 

(2) În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se constată că anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 

prevalează prevederile caietului de sarcini. 

8. Standarde 

8.1 Produsele furnizate în baza Contractului vor respecta standardele menţionate în Caietul de sarcini. 

În caz că nu sunt menţionate anumite standarde, produsele furnizate în baza Contractului vor respecta 

standardele prezentate de către Furnizor în Propunerea tehnică. 

8.2 Orice standarde nespecificate vor fi considerate ca fiind standarde internaționale recunoscute și 

agreate de ambele Părți, aplicabile pentru respectivul produs. 

8.3 Când nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele, 

agrementele tehnice naționale sau specificații tehnice naționale autorizate în țara de origine a 

Beneficiarului. 

9. Caracterul confidenţial al Contractului 

9.1 (1) Părţile înţeleg şi convin asupra faptului că prezentul Contract, precum și datele și rezultatele 

obţinute în baza acestuia, comunicate în formă scrisă, prin poştă electronică, prin iniţierea accesului 

la informaţii, cum ar fi cele stocate într-o bază de date, sau orice altă formă intangibilă sau tangibilă, 

vor fi considerate ca Informaţii Confidenţiale, pe toată durata Contractului și ulterior, pe durata 

nedeterminată. 
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(2) Nu sunt considerate confidențiale informațiile care sunt: 

a) deja în posesia Părților fără obligaţii de confidenţialitate; 

b) obţinute dintr-o altă sursă decât de la cealaltă Parte, fără obligaţie de confidenţialitate;  

c) disponibile public la momentul primirii lor sau care devin publice ulterior, fără nicio culpă a 

celeilalte Părți. 

(3) Caracterul confidențial al Contractului nu aduce atingere dispoziţiilor legale privind liberul acces 

la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea 

Beneficiarului, Beneficiarul având obligația de a nu dezvălui informaţiile transmise de Furnizor 

indicate de acesta ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele 

confidenţiale ale ofertelor. 

9.2 Furnizorul nu va multiplica, reproduce, dezvălui Informaţii Confidenţiale nici unei persoane, nu 

va permite unei terţe părţi accesul la Informaţiile confidenţiale şi nu va exploata sau utiliza 

Informaţiile confidenţiale în alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul Contract, fără a avea 

consimţământul prealabil scris al Beneficiarului. 

9.3 Furnizorul va avea aceeaşi grijă şi discreţie pentru a evita dezvăluirea, publicarea sau răspândirea 

Informaţiilor Confidenţiale puse la dispoziţie de catre cealaltă Parte, pe care Furnizorul o arată pentru 

informaţiile similare pe care nu doreşte să le dezvăluie, să le publice sau să le răspândească şi, în 

acelaşi timp, impusă de lege (unde este cazul).  

9.4 (1) Furnizorul poate dezvălui Informaţiile Confidenţiale către: 

a) angajaţii săi, care trebuie să le cunoască pentru executarea Contractului; dezvăluirea oricarei 

informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face confidenţial și se va 

extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii acestuia; 

b) oricare entitate legală care are dreptul să le solicite și să le primească, în măsura în care este 

imperativ cerut de lege; Furnizorul va notifica prompt acest fapt Beneficiarului, înaintea dezvăluirii 

acestora. 

(2) Pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin nerespectarea prevederilor prezentului articol, 

Furnizorul va plăti daune-interese. 

 

10. Drepturi de proprietate intelectuală 

10.1 Furnizorul garantează ca nici unul din produsele furnizate nu încalcă drepturile de proprietate 

intelectuală (brevete, mărci, desene şi  modele industriale, drepturi de autor etc.) aparţinând unui terţ.  

10.2. Furnizorul are obligația de a despăgubi Beneficiarul pentru cheltuieli ocazionate de: 

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală în 

legatură cu furnizarea produselor sau incorporate în acestea;  

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care o astfel de 

încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini. 
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10.3. În cazul în care orice produs sau serviciu devine obiect al unei plângeri de încălcare a 

drepturilor de proprietate intelectuală, Furnizorul are opţiunea de a decide una dintre următoarele 

acţiuni:  

a) să  procure  pentru Beneficiar dreptul de a continua să utilizeze respectivul produs sau serviciu;  

b) să modifice sau să înlocuiască respectivul produs sau serviciu, în totalitate sau parţial, astfel încât 

să nu constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală;  

c) să preia produsele sau serviciile obiect al plângerii și să despăgubească Beneficiarul pentru orice 

plaţi efectuate în legatură cu produsele sau serviciile obiect al plângerii de încălcare.  

8.4 Obligaţiile stipulate în sarcina Furnizorului în prezentul articol vor produce efecte şi după data 

încetării Contractului. 

 

11. Cesiunea 

11.1 Furnizorul  poate cesiona, în conditiile legii, doar drepturile de creanţă născute din Contract, cu 

acordul scris al Beneficiarului, obligaţiile născute rămânând în sarcina Părţilor, astfel cum au fost 

stipulate şi asumate iniţial. 

11.2 În cazul în care Furnizorul îşi cesionează drepturile şi obligaţiile rezultate din Contract, cu 

excepția cazurilor prevăzute la art.11 alin.1, Beneficiarul va  rezilia Contractul.  

12. Limba care guvernează contractul 

12.1 Limba care guvernează Contractul este limba română. 

12.2 Orice alte documente necesare derulării Contractului care sunt redactate în altă limbă vor fi 

însoțite de traducere autorizată, în limba română. 

13. Legea aplicabilă contractului 

Contractul va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

14. Comunicări 

14.1 Orice comunicare între Părţi referitoare la îndeplinirea prezentului Contract trebuie să fie 

transmisă în scris, la adresele din partea introductivă a Contractului. 

14.2  Comunicările dintre Părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării respective.  

14.3  Corespondenta oficială a Contractului este numai cea care se derulează între Responsabilul de 

derulare Contract al Beneficiarului și Responsabilul din partea Furnizorului. 

15. Acte adiționale 

Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, 

prin act adiţional. 

16. Obligațiile Beneficiarului  

16.1 Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Furnizorului orice informații necesare pentru 

realizarea Contractului, în limita posibilităților. Aceste informații nu pot fi utilizate de Furnizor în 

alte scopuri decât pentru îndeplinirea prezentului Contract.  
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16.2 Beneficiarul are obligația să achite contravaloarea produselor furnizate, la prețul și conform 

condițiilor de plată stabilite în prezentul Contract. 

 

17. Obligațiile Furnizorului 

17.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele, normele și/sau performanțele 

prezentate în propunerea tehnică. 

17.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul prevăzut la art. 4.2 din contract, însoțit 

de certificatul de garanție, potrivit legislației în domeniu. 

17.3 Furnizorul îl va proteja pe Beneficiar împotriva pretențiilor unei terțe părți privind încălcarea 

dreptului de proprietate intelectuală sau industrială (brevete, mărci înregistrate, nume, etc.) legate de 

echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele 

furnizate în baza prezentului contract ce ar apare în timpul folosirii, totale sau parțiale, a produselor. 

Orice reclamație sau cheltuială rezultată ca urmare a acestei prevederi va fi în sarcina exclusivă a 

Furnizorului.  

17.4 În sensul art. 17.3 Furnizorul are obligația de a despăgubi Beneficiarul împotriva oricăror 

reclamații și acțiuni în justiție și de a suporta orice daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice 

natură aferente unei asemenea situații. 

17.5 Furnizorul trebuie să respecte şi să îndeplinească prevederile tuturor legilor şi reglementărilor în 

vigoare în România specifice produselor furnizate în baza prezentului Contract. Furnizorul trebuie să 

despăgubească Beneficiarul pentru orice plângeri sau proceduri iniţiate de nerespectarea de către 

Furnizor a prevederilor legilor sau reglementărilor în vigoare. 

17.6 Furnizorul se obligă să asigure  instruirea personalului SAPE S.A., dacă e cazul ( .... persoane), 

în termen de ................... zile de la livrare,  pentru produsele livrate, în vederea calificării 

personalului pentru utilizarea produselor. Instruirea va include o parte teoretică (prezentarea 

produselor) și o parte practică, dacă e cazul. 

17.7 În cazul în care Furnizorul este format printr-o asociere, toate persoanele fizice şi juridice 

participante la asociere trebuie să îndeplinească, în comun, prevederile prezentului Contract. 

Compoziţia asocierii şi obligaţiile şi drepturile asociaţilor legate de realizarea Contractului nu pot fi 

modificate pe parcursul executarii acestuia, faţă de cele existente la data semnării Contractului, fără 

consimţământul prealabil al Beneficiarului, exprimat în scris. 

17.8. Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de 

servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au 

fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în 

cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau angajaţi/foşti angajaţi ai Beneficiarului cu care 

Beneficiarul a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii Contractului, pe parcursul unei perioade 

de cel puţin 12 luni de la încheierea Contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a Contractului. 

17.9. Furnizorul se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului 

de interese și va informa Beneficiarul, în termen de maxim 5 zile de la luarea la cunoştinţă, cu privire 

la orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Beneficiarul îşi 

rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 

17.10 Produsele se vor furniza însoțite de următorul set de documente: 
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a) factură finală; 

b) CIV sau atestat preliminar RAR, aferente, după caz, autoturismelor; 

c) certificat de garanţie;  

d) lista de parteneri de service autorizați din România. 

 

18. Plăți 

18.1 Pentru produsele furnizate plata datorată de Beneficiar Furnizorului este cea stipulata la art. 3.3 

din prezentul Contract. 

18.2. Prețul contractului va fi achitat de către Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la 

notificarea în scris a Beneficiarului de către Furnizor cu privire la sosirea autoturismelor la locul de 

livrare, după efectuarea recepției și semnarea procesului verbal de recepție, sub condiția ca 

autoturismele să corespundă specificațiilor tehnice prevăzute în Contract și în Anexele acestuia. În 

cazul în care autoturismele sunt necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, Beneficiarul va 

notifica în scris Furnizorului neconcordanțele, rezervându-și dreptul de a nu achita prețul și/sau de a 

renunța la Contract 

18.3 Odată cu transmiterea notificării referitoare la sosirea autoturismelor, Furnizorul va emite 

factura  în vederea efectuării plății de către Beneficiar.  

18.4. Prețul va fi achitat în lei, la cursul de schimb valutar lei – euro, comunicat de către Furnizor în 

baza cursului de facturare al BNR, pentru ziua emiterii facturii. 

18.5. Toate operațiunile, taxele și impozitele prevăzute de lege în vederea înmatriculării 

autoturismelor în România sunt în sarcina Beneficiarului. 

18.6. Orice modificări de taxe în conformitate cu legislația în vigoare valabilă la data încheierii 

prezentului Contract, inclusiv în cazul introducerii de taxe noi, vor conduce la reactualizarea prețului 

Contractului, conform cu noile reglementări în vigoare la data introducerii autoturismelor în libera 

circulație în România.  

19. Prestarea serviciilor conexe 

19.1 Furnizorul are dreptul de a-și alege modalitatea de transport pentru a furniza produsele în 

condiția de furnizare la sediul de unde Beneficiarul va recepționa produsele, fără a modifica prețul 

Contractului. 

19.2 Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, Furnizorul are obligația, fără a modifica prețul 

contractului, de a presta și serviciile conexe furnizării produselor așa cum prevede Caietul de sarcini 

și Propunerea tehnică. 

20. Recepție, inspecție și teste 

20.1 Beneficiarul verifică corespondența produselor livrate de către Furnizor cu prevederile înscrise 

în propunerea tehnică, existența și corectitudinea datelor din documentele de furnizare. 

20.2 Dacă produsele recepționate nu corespund specificațiilor din propunerea tehnică și nu sunt 

identice propunerii tehnice sau prezintă vicii aparente, ca urmare a transportului și manipulărilor, 

Beneficiarul are dreptul de a nu semna procesul verbal de recepție și de a refuza primirea facturii 

fiscale, iar Furnizorul are obligația de a le înlocui, fără a modifica prețul Contractului.  
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20.3.Furnizorul se obligă să consemneze în scris toate obiecțiunile invocate, cu această ocazie 

întocmindu-se o Notă de constatare defecțiuni. Această notă de constatare defecțiuni va fi semnată de 

beneficiar și furnizor  

20.4 furnizorul se obligă să dea curs pozitiv obiecțiunilor consemnate în notă și să remedieze orice 

neregularități sau disfuncționalități semnalate de beneficiar. produsele ce urmează a fi furnizate 

pentru înlocuire sau completare vor fi supuse unei noi recepții. Pentru depășirea termenului de 5 de 

zile acordat pentru rezolvarea reclamațiilor de mai sus furnizorul va plăti penalizări ca și pentru 

depășirea termenului de furnizare. 

20.5 La momentul remedierii neregularităților și disfuncționalităților semnalate, părțile contractante 

vor încheia procesul  verbal de recepție care atestă conformitatea autovehiculelor cu oferta acceptată 

de beneficiar iar beneficiarul va primi factura conform art. 4.6. 

21. Perioada de garanție acordată produselor 

21.1 Furnizorul garantează, prin semnarea prezentului Contract că produsele livrate sunt noi, 

nefolosite și că nu prezintă defecte provenind din defecte ale materialelor folosite sau dintr-o 

eventuală omisiune a Furnizorului și/sau producătorului, după caz.  

21.2 Furnizorul garantează că produsule furnizate în baza prezentului contract, în urma utilizării 

normale, vor funcționa fără defecte și își vor menține caracteristicile tehnice din propunerea tehnică, 

document al prezentului contract, pentru o perioada de ………………… de la data Procesului Verbal 

de Recepție cantitativă și calitativă. 

21.3. Serviciile de garanție vor fi acordate începând cu data semnării Procesului Verbal de Recepție, 

iar perioada de garanție contractuală se va calcula începând cu data Procesului Verbal de recepție, 

conform certificatului de garanție, anexă a prezentului contract. 

21.4. Termenul de garanție pentru autoturismele ce fac obiectul acestui Contract este cel din 

Certificatul de Garanție. 

21.5 Garanția se acordă și acopera numai disfunctionalitatile care au la baza materiale de productie 

improprii sau defecte de fabricație. Sunt excluse de la garanție: defectele și lipsurile care au drept 

cauza o influentță exterioară de orice natură, folosirea de uleiuri sau combustibili de calitate 

neconformă cu prescripțiile fabricantului, defectele și lipsurile datorate uzurii normale, defecțiunile 

imputabile Beneficiarului, produse din pricina modului nepotrivit în care Beneficiarul a folosit sau a 

păstrat bunul și cele datorate unei exploatări anormale, precum și cele necomunicate înainte de 

împlinirea termenului de garanție. 

21.6 Furnizorul și producatorul sunt exonerați de obligațiile lor privind garanția, dacă defectarea s-a 

produs din cauza nerespectării de către Beneficiar a instrucțiunilor de utilizare și întreținere cuprinse 

în documentația care însoșeste autoturismele. 

21.7 Revendicările referitoare la garanție se vor transmite în scris prin scrisoare recomandată, în 

cadrul termenului de garanție menționat. 

 

22. Ajustarea prețului Contractului  

Orice modificări de taxe în conformitate cu legislația în vigoare valabilă la data încheierii prezentului 

Contract, inclusiv în cazul introducerii de taxe noi, vor conduce la reactualizarea prețului 
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Contractului, conform cu noile reglementări în vigoare la data introducerii autoturismelor în libera 

circulație în România. 

23. Daune-interese 

23.1 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate, 

Partea în culpă datorează celeilalte Părţi: 

a) pentru nerealizarea din culpă a activităţilor Contractului, la termenele convenite, Furnizorul va 

plăti Beneficiarului daune-interese în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a 

obligaţiilor către bugetul de stat, aplicată asupra valorii Contractului, pentru fiecare zi de întârziere 

începand cu ziua urmatoare datei scadenţei obligaţiei. Plata daunelor-interese se va efectua în baza 

unei facturi emise de catre Beneficiar, pe care Furnizorul o va achita în maxim 30 de zile de la data 

primirii acesteia. 

b) în plus faţă de despăgubirea de la lit.a), în cazul neîndeplinirii obiectului Contractului, Furnizorul 

va plăti Beneficiarului daune-interese a căror cuantum va fi preţul Contractului. 

c) pentru neplata facturilor la termenele convenite prin Contract, Beneficiarul datorează Furnizorului 

dobânda penalizatoare la această sumă, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata 

la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de intârziere începand cu ziua 

următoare datei scadenţei obligaţiei până în ziua îndeplinirii acesteia (inclusiv). Plata dobânzii 

penalizatoare se va efectua în baza unei facturi distincte emise de catre Furnizor, pe care Furnizorul o 

va achita în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia. 

23.2 Pentru compensarea prejudiciului suferit de către Beneficiar ca urmare a îndeplinirii cu 

intârziere sau necorespunzatoare a obligaţiilor asumate de către Furnizorul, Beneficiarul poate rezilia 

Contractul şi solicita plata de alte daune-interese, pentru acoperirea integrală a prejudiciului cauzat.  

23.3 Simpla împlinire a termenelor stabilite prin prezentul Contract pentru executarea obligaţiilor 

oricărei Părţi are valoarea punerii de drept în întarziere a Părţii care nu şi-a executat obligaţia în 

interiorul respectivului termen, fără a fi necesară efectuarea nici unei alte formalităti şi fără emiterea 

unei notificări în acest sens. 

23.4 Perioada de refacere a furnizarii din motive imputabile Furnizorului se consideră întârziere şi se 

penalizează conform prevederilor prezentului articol. 

23.5 În cazul în care Beneficiarul este amendat pentru nerespectarea de către Furnizor a 

reglementărilor legale sau pentru prejudicii aduse mediului ori altor părţi interesate, Furnizorul îl va 

despagubi pe Beneficiar cu valoarea amenzilor. 

24. Distribuirea riscurilor în raport cu terții 

24.1 Dacă, în legatură cu semnarea și executarea prezentului Contract, vor fi formulate împotriva 

Beneficiarului pretenții financiare sub forma de prejudicii, daune-interese și sume accesorii acestora 

de către instituții sau organisme ale statului, Părțile acceptă și se obligă să răspundă solidar, urmând 

ca prejudiciul să fie distribuit corespunzător gradului de culpabilitate a fiecărei părți. 

24.2 Erorile nedetectate la momentul semnării Contractului, incluse în oferta prezentată de Furnizor, 

anexă la prezentul Contract, exonerează răspunderea Beneficiarului, după caz. 
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25. Încetarea și rezilierea Contractului 

25.1 Contractul încetează la termenul prevazut la art. 3.1, dacă Părțile nu au convenit prelungirea. 

25.2 (1) Potrivit dreptului comun, Beneficiarul are dreptul să denunțe Contractul cu o notificare 

prealabilă de 30 de zile adresată Furnizorului fără nicio compensaţie. Furnizorul are dreptul de a 

solicita numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunţării 

unilaterale a Contractului, după caz.  

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Beneficiarului de a solicita constatarea nulităţii absolute a Contractului, în conformitate cu 

dispoziţiile dreptului comun, acesta are dreptul de a denunţa unilateral Contractul în perioada de 

valabilitate a acestuia într-una din următoarele situaţii: 

a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 

b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

25.3 Beneficiarul poate rezilia Contractul dacă: 

a) Furnizorul nu-şi îndeplineşte oricare din obligaţiile contractuale, deşi a fost notificat de către 

Beneficiar în acest sens; 

b) Furnizorul implică subcontractanţi, furnizori ori producători agreați în executarea Contractului fără 

aprobarea Beneficiarului; 

c) Furnizorul cesionează drepturile şi/sau obligaţiile ce derivă din prezentul Contract, fără aprobarea 

Beneficiarului; 

d) Furnizorul a fost declarat insolvent, în stare de faliment, intră în lichidare judiciară sau încheie 

concordate sau convenţii având ca obiect asigurarea plăţii datoriilor cu creditorii săi, si-a 

suspendat activitatea, este în executare silită ori se afla în altă procedura similară;  

e) exista o hotarâre judecatorească definitivă împotriva Furnizorului ca urmare a conduitei sale 

profesionale care afectează grav îndeplinirea Contractului; 

f) există orice altă hotarâre legală care poate împiedică îndeplinirea Contractului; 

g) Furnizorul nu mai deţine autorizaţiile/certificările şi alte asemenea, necesare realizării obiectului 

Contractului 

25.4 Furnizorul poate rezilia Contractul dacă: 

a) Beneficiarul nu plăteşte facturile emise conform Contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la 

expirarea perioadei convenite prin prezentul contract, deşi a fost notificat de Furnizor în acest 

sens; 

b) Beneficiarul a fost declarat insolvent, în stare de faliment, intră în lichidare judiciară sau incheie 

concordate sau convenţii având ca obiect asigurarea plăţii datoriilor cu creditorii săi, şi-a suspendat 

activitatea, este în executare silită ori se află în alta procedură similară. 

25.5 Rezilierea se produce prin notificare scrisă, fără intervenţia instanţei de judecată sau altă 

formalitate administrativă. Notificarea de reziliere a Contractului se motivează şi se comunică în scris 

cu cel puţin 10 zile anterior datei de la care rezilierea va produce efecte. 

25.6 Anterior rezilierii Contractului, Beneficiarul poate suspenda plăţile datorate, după notificarea   

prealabilă a Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. 
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25.7 Indiferent de Partea care a notificat rezilierea Contractului, Beneficiarul are obligaţia să 

convoace comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă până la data rezilierii. 

Intr-un termen de maxim 10 zile de la data rezilierii Contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia 

executarii contractului după care va stabili dacă sunt sume de plată în conformitate cu prevederile 

Contractului şi care este cuantumul acestora. 

25.8 Dupa rezilierea Contractului la initiaţiva Beneficiarului, acesta este în drept să contracteze 

serviciile cu un terţ, pretenţia pentru despăgubiri fata de furnizorul initial implicând atât diferenţa 

între preţul Contractului reziliat şi preţul noului Contract, cât şi despagubiri rezultate din neexecutare. 

26. Forța majoră 

26.1 Forţa majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de 

acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia 

acesteia. 

26.2 Cazurile de forţă majoră pot fi opuse celeilalte Părţi, numai dacă Partea care le invocă comunică, 

în scris, în termen de maximum 10 zile de la data apariţiei cazului de forţă majoră, celeilalte Părţi, 

situaţia intervenită şi prezintă, în alte 14 zile ulterioare, un certificat emis de autorităţile competente, 

privind realitatea evenimentului invocat, precum şi durata sa. 

26.3 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a lua orice măsuri care ii stau la dispoziţie, în 

vederea limitării consecinţelor. 

26.4 În situaţia în care cazul de forţă majoră aparut şi invocat are o durată mai mică de 30 zile, 

termenele de îndeplinire a obligaţiilor Părţii care le-a invocat se prelungesc în mod automat cu 

perioada de timp respectivă. Daca forţa majoră actionează sau se estimează ca va acţiona pe o 

perioadă mai mare de 30 zile, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Părţi încetarea de plin 

drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre Părţi sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 

27. Concilierea 

Beneficiarul și Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea Contractului. 

28. Soluționarea litigiilor 

Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative prevazute la clauza 26 Beneficiarul şi Furnizorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca orice litigiu 

decurgand din sau in legatura cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori 

desființarea lui, să fie soluționat de către instanța judecatorească competentă de la sediul 

Beneficiarului. 

29. Dispoziții finale 

Prezentul contract a fost încheiat la București, la data de ..................., în 2 (două) exemplare  

originale, unul pentru Beneficiar și unul pentru Furnizor. 

               BENEFICIAR                                                                         FURNIZOR 

                  SAPE S.A.    

Vizat de legalitate, 

Vizat DESF                         


