
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE 
Nr.17/2287/21.11.2014 
 
 

 
 

Suntem interesaţi în achiziţionarea prin cumpărare directă, conform prevederilor art.19 din 
O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de 1 set „KIT TRUSĂ DE SUDURĂ 
FIBRĂ OPTICĂ + TESTER”, cod CPV 38341300-0, având caracteristicile specificate în Caietul de 
sarcini anexat, cu o valoare estimată de 55.000 lei, inclusiv TVA,  cu o valoare estimată de 
44.354,83 lei fără TVA. 

Operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în S.E.A.P.. Operatorul câştigător va publica 
în S.E.A.P. oferta, urmând fiecare etapă pentru îndeplinirea cumpărării directe online cu 
autoritatea contractantă. 

În această situaţie, vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 26.11.2014 
(inclusiv) la Registratura Camerei Deputaţilor din str. Izvor nr.2-4, sector 5 sau e-mail 
achizitii@cdep.ro sau la fax nr. 021/414.19.55. 

Oferta dvs. întocmită conform O.U.G. 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, va fi redactată în limba română şi va conţine 
următoarele documente:  

• Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea, completată conform Formular 1; 
• Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform Formular 2; 
• Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.691, completată conform Formularul 3; 
• Propunerea tehnică, care se va elabora în conformitate cu cerinţele enumerate în Caietul de 

sarcini anexat la prezenta invitaţie; 
• Propunerea financiară (Formularul 4) – care va cuprinde preţul ferm în lei, reprezentat de 

contravaloarea produselor, cu toate taxele plătite şi plătibile, indicând preţul fără TVA şi 
separat valoarea TVA-ului.  
 
Termenul de livrare a produselor este până la 19.12.2014. 
 
Oferta transmisă trebuie să aibă valabilitate 31.12.2014 şi conform art.171 din O.U.G. 

nr.34/2006, are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada 
de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă şi trebuie semnată pe propria răspundere de 
către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.  

 
Vă informăm că, în conformitate cu art.198, alin.1, lit.b) din O.U.G. nr.34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, criteriul pe baza căruia va fi atribuită achiziţia este „preţul cel 
mai scăzut”. 

 
Plata se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului document 

pe baza căruia se efectuează plata, în baza confirmării scrise a achizitorului, cu ordin de plată, în 
contul furnizorului deschis la trezorerie, care va fi precizat în ofertă. 
          



Documentele necesare pentru efectuarea plăţii sunt: 
           - factura în original; 
           - procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă (inclusiv certificate de garanţie). 

 
Vă transmitem anexat: 

- Caietul de sarcini, 
- Proiectul de contract de furnizare, 
- Formularele 1, 2, 3 şi 4. 

 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 021/414.16.20. 

 
 

CONSILIER 
Luminiţa DOBRINESCU 

 
 



 Nr.__________________ 
 

 
CONTRACT DE FURNIZARE  

încheiat la data de _____________ 
 

 
1. În temeiul O.U.G. 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 
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAŢILOR, cu sediul în Bucureşti, str. Izvor, nr.2-4, 
sector 5, tel. 021/414.16.20, fax 021/414.19.55, cu cod fiscal nr.4265795 şi având contul de decontare 
nr.RO87.TREZ.23A5.1010.2200.130X deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată de domnul 
Cristian-Adrian PANCIU, având funcţia de Secretar General, şi doamna Adriana Roxana 
TUDORANCEA, având funcţia de Şef Departament Economic, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 

şi 
S.C. ____________________________ S.R.L.,  cu  sediul în _________, Str. ___________________, 
telefon _________, fax ___________, e-mail _______________, înregistrată la Registrul Comerţului cu 
nr._________, cu cod fiscal nr. _____________ şi având contul de virament nr._______________________, 
deschis la Trezoreria _______________, reprezentată de ________________________________,  având 
funcţia de __________, 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 numite în prezentul contract. 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract. 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexele la prezentul contract, pe 
care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului. 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi 
transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte 
asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract. 
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 şi 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 interpreaţi 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 enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi. 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 



3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 

 
CLAUZE OBLIGATORII: 

 
 
 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze în condiţia franco depozit achizitor, respectiv să vândă şi să livreze: 

- KIT TRUSĂ DE SUDURĂ FIBRĂ OPTICĂ + TESTER – 1 SET  
produsele fiind definite conform propunerii tehnice, anexă la prezentul contract, până la 19.12.2014.  
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract conform propunerii financiare.  
 

5. Preţul contractului 
5.1. Preţul unitar, fără TVA, plătibil în lei furnizorului de către achizitor, în conformitate cu propunerea 
financiară, anexă la contract, este de _______________  
5.2. Valoarea totală a contractului este de __________ lei, inclusiv TVA, din care TVA _________ lei. 
5.3. Preţul contractului este ferm pe toată durata derulării acestuia şi include toate taxele plătite şi plătibile, 
inclusiv TVA. 
 

6. Durata contractului 
6.1. Durata contractului este până la 31.12.2014. 
 

7. Documentele contractului 
7.1.  Documentele contractului sunt: 
 a. caietul de sarcini – Anexa 1; 
 b. propunerea tehnică – Anexa 2; 

c. propunerea financiară – Anexa 3; 
 d. garanţia de bună execuţie a contractului – Anexa 4. 
 

8.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în propunerea 
tehnică.  
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul precizat la punctul 4.1. 
8.3. 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, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, la sediul său din str. Izvor nr. 2-4, 
sector 5, Bucureşti. 
9.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor, prin ordin de plată, în baza facturii 
emise, în contul furnizorului deschis la trezorerie, în termen de 30 zile de la data primirii ultimului document 
pe baza căruia se va face plata. 
Documentele necesare pentru efectuarea plăţii sunt: 
 - factura original; 
 - proces verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. 
 

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1. În cazul în care, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are 
dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, un procent de 0,1% aplicat la valoarea produselor 
nelivrate în termen, pentru fiecare zi de întârziere, şi care se vor reţine din factură fără o notificare prealabilă. 



10.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la art.9, atunci acestuia îi revine 
obligaţia de a plăti, ca penalităţi, un procent de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. 
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
10.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, 
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze 
sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale 
a contractului. 

 
 

CLAUZE SPECIFICE: 
 
 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1. Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului de achiziţie publică printr-un 
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în 
cuantum de ______ lei (un procent de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA), cu termen de 
valabilitate 15.01.2015. 
11.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
11.3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate de furnizor. 
11.4. Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 

12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12.1. Achizitorul are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu 
specificaţiile din propunerea tehnică, anexă la contract. 
12.2. (1) Recepţia cantitativă se va face la data livrării şi va consta din: 

• verificarea cantitativă a furniturii conform contractului; 
• verificarea certificatului de garanţie şi a certificatului de calitate; 
• încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă, semnat de părţi. 

Recepţia calitativă va consta din: 
• instalarea echipamentelor de către furnizor la sediul achizitorului; 
• testarea şi verificarea condiţiilor tehnice specificate de fabricant; 
• încheierea procesului verbal de recepţie calitativă, semnat de părţi. 

a. Orice defecţiune care va apare, ulterior, la instalarea şi punerea în funcţiune a produselor de către furnizor 
la sediul achizitorului, va fi remediată de către furnizor în cadrul condiţiilor de garanţie. 
b. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi testa echipamentele în prezenţa personalului de specialitate 
pus la dispoziţie de furnizor, fără ca aceasta să antreneze cheltuieli suplimentare pentru achizitor. 
c. Nu se admit neconcordanţe între marfa livrată şi specificaţiile tehnice din propunerea tehnică, anexă la 
contract. Existenţa unor asemenea neconcordanţe atrage după sine rezilierea contractului şi pierderea 
garanţiei de bună execuţie de către furnizor. 

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
12.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei se vor face la destinaţia finală a produselor. Furnizorul livrează 
produsele care fac obiectul prezentului contract în condiţia de livrare franco depozit achizitor. 
12.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul 
să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:             
         a) de a înlocui produsele refuzate, sau 
         b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.   



12.5. Constatarea  de  deficienţe  în  funcţionarea  echipamentelor,  pe  perioada  recepţiei  calitative,  atrage 
după sine înlocuirea lor de către furnizor în termen de 48 ore de la constatare, iar în cazul în care furnizorul 
se  dovedeşte  incapabil  să  îndeplinească  această  obligaţie  se  va  proceda,  de  asemenea,  la  rezilierea 
contractului cu pierderea garanţiei bancare de bună execuţie a contractului. 
12.6. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa 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 la destinaţia finală. 
12.7. Prevederile clauzelor 12.1.-12.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute în contract.  
 

13.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor respectând 
termenul maxim de livrare. 
13.2.  Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 

• factura original. 
13.3. Certificarea de catre achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după 
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare. 
 Livrarea se face de către specialiştii furnizorului, la sediul Camerei Deputaţilor, în prezenţa 
personalului din cadrul Direcţiei Informatică şi Telecomunicaţii.  
13.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 
privind recepţia produselor.  
 

14. Perioada de garanţie acordată produselor 
14.1. (1) Furnizorul se obligă să asigure garanţia de bună funcţionare a produselor livrate, în mod gratuit, la 
sediul achizitorului, timp de minim 1 an,  
 (2) Perioada de garanţie începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la 
destinaţia finală. 
14.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce 
apare în conformitate cu această garanţie. 
14.3. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui 
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. El este obligat să asigure servicii 
sigure şi permanente, cu timp de răspuns la sesizare de maxim 8 ore şi de 24 ore de remediere, la sediul 
achizitorului. 
14.4. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiintat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, 
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un 
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
 

15. Intârzieri în îndeplinirea contractului 
15.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în termenul de livrare. 
15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are 
obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei de furnizare asumată se face cu acordul 
părţilor, prin act adiţional. 
15.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de livrare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicită penalităţi furnizorului. 
 

16. Cesiunea  
16.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligatiile născute ramânând în 
sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
 

17. Forţa majoră 
17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 



17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4. 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. 
17.5. 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. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 
contractului. 
18.2. Dacă, după 30 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 din România.  
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1. Limba care guverneaza contractul este limba română. 
 

20. Comunicări 
20.1. (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. 
20.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
20.3.  Orice modificări ale acestui contract sunt valabile şi opozabile între părţile contractante numai dacă 
rezultă în mod expres dintr-un document scris, datat şi semnat de ambele părţi (act adiţional). 
 

21. Legea aplicabilă contractului 
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Parţile au înţeles să încheie azi ........................... prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
  
 

ACHIZITOR 
 

SECRETAR GENERAL 
Cristian-Adrian PANCIU 

 
 

FURNIZOR 
 
  

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC 
Adriana Roxana TUDORANCEA  

 

 

        

 



 
 

 
FORMULAR 1 

OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________ (denumirea/numele 
si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm 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, 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 dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________ (se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei). 

         
 
 
 
     
 

 
Data completării ________________ 

 
 
 
 

 
Operator economic 

_________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
FORMULAR 2 

 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 

 
 
 
 Subsemnatul(a)_______________________________________ [se insereaza numele operatorului 
economic-persoana juridică], în calitate de ofertant pentru achiziţionarea prin „cumpărare directă” de 1 set 
„KIT TRUSĂ DE SUDURĂ FIBRĂ OPTICĂ + TESTER”, cod CPV 38341300-0, la data de 
________________ [se inserează data], organizată de PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA 
DEPUTAŢILOR, declar pe proprie răspundere că: 
 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
c) 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 ________________; 

c1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corect obligaţiile contractuale, fapt ce nu a creat 
prejudicii achizitorilor contractelor; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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 şi voi prezenta informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, 
în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 
 
 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. 

 
 

Data completării _________________ 
 
 

Operator economic 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
 
 

 
 

 
 
 



 
FORMULAR 3 

 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.691 

 
 
 
 Subsemnatul(a)_______________________________________ [se insereaza numele operatorului 
economic-persoana juridică], în calitate de ofertant pentru achiziţionarea prin „cumpărare directă” de 1 set 
„KIT TRUSĂ DE SUDURĂ FIBRĂ OPTICĂ + TESTER”, cod CPV 38341300-0, la data de 
________________ [se inserează data], organizată de PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA 
DEPUTAŢILOR, declar pe proprie răspundere că: 
 
 - membrii în cadrul consiliului de administraţie/organele de conducere sau de supervizare ai 
societăţii comerciale şi/sau acţionarii ori asociaţii acesteia, nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 
al patrulea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 
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. 

 
 
Data completării _________________ 
 
 
 

Operator economic 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
 
 



FORMULAR 4 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_________________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
 
Către, 

                        PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Bucureşti, Str. Izvor nr.2-4, Sector 5 
 
 
 

Domnilor, 
Examinând documentaţia, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _________________________  

________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm 1 set „KIT TRUSĂ DE SUDURĂ FIBRĂ 
OPTICĂ + TESTER”, cod CPV 38341300-0, la un preţ de _____________(suma in litere si in cifre) lei. 
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de __________________(suma in litere si in cifre) lei. 
                                                                                                         

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

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la 31.12.2014 şi ea va ramâne obligatorie 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
  

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. 

 
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care 

o puteţi primi. 
 

 
 
Data _____/_____/_____ 

 
 

____________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                        (semnătura) 
oferta pentru şi în numele ________________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 

 
 
 

 


