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Caiet de sarcini
privind furnizarea de produse – seturi de uniforme pentru rangeri
pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders
1. Obiectul contractului:
Produse – seturi de uniforme pentru rangeri pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 – Breaking the
borders.
2. Sursa de finanŃare:
Venituri provenite din finanŃarea nerambursabilă aferentă Programului de Cooperare Transfrontalieră
ENPI, Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina, 2007-2013 şi din co-finanŃarea European Neighbourhood and
Partnership Instrument.
3. Produse solicitate:
Curs InforEuro, Luna August 2013, 1 Euro = 4,3888 Ron
Cursul InforEuro pentru fiecare lună poate fi vizualizat la adresa (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro)
Descriere produse
UnităŃi PreŃ unitar EURO PreŃ total EURO
fără TVA
fără TVA
3.5.9.a

1pereche de incălŃăminte trekking rezistentă la apă
(waterproof) / 1 pair of trekking shoes (waterproof)
3.5.9.b
1 pereche de bocanci hiking rezistenŃi la apă
(waterproof) / 1 pair of hiking boots (waterproof)
3.5.9.c
2 perechi de pantaloni silenŃioşi la deplasarea în pădure
(silent) / 2 pairs of regular pants (silent)
3.5.9.d
1 pereche de pantaloni rezistenŃi la apă (waterproof) /1
pair of waterproof pants
3.5.9.e
2 cămăşi cu mânecă scurtă / 2 shirts with short sleeves
3.5.9.f
1 cămaşă cu mâneca lungă / 1 shirts with long sleeves
3.5.9.g
1 geacă / jachetă de iarnă rezistentă la apă (waterproof)
cu vestă detaşabilă inclusă (fleece layer) / 1 winter
waterproof jacket including fleece layer
3.5.9.h
1 pereche de mănuşi / 1pair of gloves
3.5.9.i
1 pereche de ochelari de soare / 1 pair of sunglasses
Total per set de uniformă
(include fiecare dintre produsele mai sus menŃionate)
Total 14 seturi de uniforme pentru rangeri
(9 bărbaŃi şi 5 femei)

1

130.00

130.00

1

200.00

200.00

2

75.00

150.00

1

150.00

150.00

2
1
1

50.00
100.00
350.00

100.00
100.00
350.00

1
1

80.00
100.00
1,360.00

80.00
100.00

19,040.00

4. SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale:
Notă: referitor la specificaŃiile tehnice şi funcŃionale care indică o anumită origine, sursă, producŃie, un procedeu special, o marcă
de fabrică sau de comerŃ, un brevet de invenŃie, o licentă de fabricaŃie; acestea au fost menŃionate doar pentru identificarea cu
uşurinŃă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Toate aceste specificaŃii au fost urmate de sintagma “echivalent” şi vor fi considerate având menŃiunea de “sau echivalent”.
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a) incălŃăminte trekking rezistentă la apă (waterproof) / trekking shoes (waterproof)
CerinŃă
Categoria de utilizare

SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale
B şi C
drumeŃii montane solicitante
drumeŃii montane de durată lungă în zone montane
înalte şi/sau cu variaŃii de înălŃime de la mediu la
înalt
- trasee montane de diverse tipuri marcate şi/sau nemarcate (pâmânt, pietre, zone inundabile, zone greu
de parcurs)
- trasee montane cu nivel ridicat de dificultate
- gamă comună (unisex)
- model atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- design unitar atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- maro/maro deschis (brown/light brown)
- pentru modelul de bărbaŃi, mărimea 42, maxim 880 g
- pentru modelul de femei, mărimea 38, maxim 700 g
- înalŃi deasupra gleznei
- multi-sezon
- cu strat de cauciuc aplicat pe partea inferioară, în
continuarea tălpii, pentru protecŃie împotriva apei
- cu limbă şi guler superior aplicate
- unire prin cusături cvadruple
- sistem de înşiretare cu ochiuri, cârlige fixe şi sistem
de asigurare al călcâiului
bazată pe 4 straturi:
- spumă reticulară perforată cu proprietăŃi de
amortizare
- spumă reticulară densă cu sistem de memorie
- spumă reticulară activă cu proprietăŃi de ventilaŃie
- membrană interioră GORE-TEX® sau echivalent
- tratată higrofob, de tip Sil-Nubuk sau echivalent
- de tip GORE-TEX® (din gama Performance
Comfort Footwear®) sau echivalent
- cu proprietăŃi precum: rezistenŃa la apă (waterproof)
şi permeabilitate la aer (breathable)
- spumă activă (foam) de tip AIR-ACTIVE® SOFT
PRINT drysole sau echivalent
- cu proprietăŃi precum: permeabilitate la aer
(breathable), greutate redusă, amortizare, absorbantă
şi reŃinătore de umiditate, transfer optim al umezelei,
tendinŃă de uscare rapidă şi adaptare după forma
piciorului
- din poliuretan (PU), lipit/presat, de tip Multigriff®
by Vibram® sau echivalent
- cu proprietăŃi precum: rigiditate ridicată, rezistenŃă la
rupere şi abraziune, antiderapantă, amortizare şocuri
şi control al mişcărilor de pronaŃie şi supinaŃie a
piciorului
Atât produsele de tip incălŃăminte trekking rezistentă la apă
(waterproof) / trekking shoes (waterproof), cât şi produsele de
tip bocanci hiking rezistenŃi la apă (waterproof) / hiking boots
(waterproof) trebuie să provină de la un producător comun
(acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem unitar
de culori, materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi.

-

Tip de utilizator

Culoare
Greutate
Format

Structură

Piele exterior
Căptuşeală / Membrană interior

Tălpic / Membrană interior

Talpă

Alte cerinŃe
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b) bocanci hiking rezistenŃi la apă (waterproof) / hiking boots (waterproof)
CerinŃă
Categoria de utilizare

SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale
B
drumeŃii montane medii şi/sau uşoare ca solicitare
drumeŃii montane de durată medie şi/sau scurtă în
zone montane joase şi/sau medii, respectiv cu
variaŃii de înălŃime de la jos la mediu
- trasee montane marcate, de diverse tipuri (pâmânt,
pietre, zone inundabile, zone greu de parcurs)
- trasee montane cu nivel mediu de dificultate
- gamă comună (unisex)
- model atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- design unitar atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- maro/maro deschis (brown/light brown)
- pentru modelul de bărbaŃi, mărimea 42, maxim 800 g
- pentru modelul de femei, mărimea 38, maxim 650 g
- înalŃi deasupra gleznei
- multi-sezon
- cu strat de cauciuc aplicat pe partea inferioară, în
continuarea tălpii, pentru protecŃie împotriva apei
- cu limbă şi guler superior aplicate
- unire prin cusături duble şi triple
- sistem de înşiretare cu ochiuri, cârlige fixe şi sistem
de asigurare al călcâiului
bazată pe zone din spuma cu sistem de memorie:
- guler din spumă moale capitonată
- garnituri/zone de îmbinare cu proprietăŃi elastice
(streching), fără cusături în zona călcâiului, respectiv
puŃine puncte de frecare/fricŃiune
- bandă din spumă densă cu sistem de memorie şi
proprietăŃi de vacuum în jurul gleznei pentru o
ajustare cât mai precisă, după forma piciorului, fără
a impune presiune pe acesta
- stabilizator pentru călcâi injectat între straturile de
spumă şi mecanisme laterale de susŃinere a gleznei
- structură de susŃinere modelată după forma
anatomică a piciorului, inserată între straturile de
spumă pentru a menŃine forma bocancului, cu
proprietăŃi specifice de ventilaŃie
- bandă din spumă densă cu sistem de memorie şi
proprietăŃi de vacuum între tâlpic şi talpă (footbed)
- membrană interioră GORE-TEX® sau echivalent
- tratată higrofob, de tip Nubuk sau echivalent
- de tip GORE-TEX® (din gama Performance
Comfort Footwear®) sau echivalent
- cu proprietăŃi precum: rezistenŃa la apă (waterproof)
şi permeabilitate la aer (breathable)

-

Tip de utilizator

Culoare
Greutate
Format

Structură

Piele exterior
Căptuşeală / Membrană interior
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Tălpic / Membrană interior

Talpă

Alte cerinŃe

compusă din 3 straturi:
- superior cu proprietăŃi de: permeabilitate la aer
(breathable), absorbant şi reŃinător de umiditate,
transfer optim al umezelei şi tendinŃă de uscare
rapidă
- spumă activă (foam) de tip AIR-ACTIVE®
VAKUUM® sau echivalent cu proprietăŃi de:
amortizare, distribuirea presiunii exercitate la călcare
pe întreaga suprafaŃă de contact şi adaptare după
forma piciorului
- inferior cu proprietăŃi precum: greutate redusă,
elasticitate permanentă şi ajustare dinamică în
funcŃie de mişcarea arcului longitudinal
- din poliuretan (PU), lipit/presat, de tip Multigriff® 2
by Vibram® sau echivalent
- cu proprietăŃi precum: rigiditate ridicată, rezistenŃă la
rupere şi abraziune, antiderapantă, absorbire şocuri
în zona călcâiului, respectiv amortizare şocuri în
moalele benzii de rulare, stabilizare contact cu bolta
piciorului, respectiv control al mişcărilor de pronaŃie
şi supinaŃie a piciorului
Atât produsele de tip incălŃăminte trekking rezistentă la apă
(waterproof) / trekking shoes (waterproof), cât şi produsele de
tip bocanci hiking rezistenŃi la apă (waterproof) / hiking boots
(waterproof) trebuie să provină de la un producător comun
(acelaşi producător), pentru a asigura acces la un sistem unitar
de culori, materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi.
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c) pantaloni silenŃioşi la deplasarea în pădure (silent) / regular pants (silent)
CerinŃă
Categoria de utilizare

Tip de utilizator

Culoare
Greutate

Format

Material

Alte cerinŃe

SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale
drumeŃii montane medii şi/sau uşoare ca solicitare
drumeŃii montane de durată medie şi/sau scurtă în
zone montane joase şi/sau medii, respectiv cu
variaŃii de înălŃime de la jos la mediu
- trasee montane marcate, de diverse tipuri (pâmânt,
pietre, zone inundabile, zone greu de parcurs)
- trasee montane cu nivel mediu de dificultate
- gamă comună (unisex)
- model atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- design unitar atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- olive închis (dark olive)
- pentru modelul de bărbaŃi, mărimea 48 (medium),
maxim 480 g
- pentru modelul de femei, mărimea 38 (small),
maxim 440 g
- multi-sezon
- pantalon lung (full leg)
- model drept (regular fit)
- talie joasă (low waist)
- genunchi pre-formate (pre-shaped knees)
- lungime modificabilă (raw length)
- talie cu găici pentru curea
- 6 buzunare:
o 2 buzunare laterale
o 2 buzunare în spate
o 1 buzunar mare, aplicat pe picior în lateral
o 1 buzunar mic multifuncŃional, aplicat pe
picior în lateral
- de tip G-1000® Silent sau echivalent
- cu proprietăŃi precum: rezistent la rupere şi abraziune
(hardwearing), rezistent la vânt (windproof), cu
permeabilitate la aer (breathable), rezistent la
muşcături de ŃânŃari şi insecte, cu protecŃie solară
(UVA&UVB), respectiv adaptabilitate la condiŃii
meteo nefavorabile prin aplicarea unui strat de ceară
- finisat prin periere pentru a obŃine efectul de
silenŃios la deplasarea în pădure (silent)
- cu UPF (Ultraviolet Protection Factor) 50+
- compoziŃie:
o 65% polyester
o 35% bumbac
Atât produsele de tip pantaloni silenŃioşi la deplasarea în
pădure (silent) / regular pants (silent), pantaloni rezistenŃi la
apă (waterproof) / waterproof pants, geacă / jachetă de iarnă
rezistentă la apă (waterproof) cu vestă detaşabilă inclusă
(fleece layer) / winter waterproof jacket including fleece layer,
cât şi produsele de tip mănuşi / gloves trebuie să provină de la
un producător comun (acelaşi producător), pentru a asigura
acces la un sistem unitar de culori, materiale, tehnologii,
măsuri, respectiv mărimi.

-
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d) pantaloni rezistenŃi la apă (waterproof) / waterproof pants
CerinŃă
Categoria de utilizare

-

Tip de utilizator

Culoare
Greutate

-

Format

-

Material

-

Membrană

-

Căptuşeală

-

SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale
drumeŃii montane solicitante
drumeŃii montane de durată lungă în zone montane
înalte şi/sau cu variaŃii de înălŃime de la mediu la
înalt
trasee montane de diverse tipuri marcate şi/sau nemarcate (pâmânt, pietre, zone inundabile, zone greu
de parcurs)
trasee montane cu nivel ridicat de dificultate
gamă comună (unisex)
model atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
design unitar atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
olive închis (dark olive)
pentru modelul de bărbaŃi, mărimea 48 (medium),
maxim 785 g
pentru modelul de femei, mărimea 38 (small),
maxim 735 g
multi-sezon
pantalon lung (full leg)
model confort (confort fit)
talie medie (mid waist)
genunchi pre-formate (pre-shaped knees)
lungime fixă (fixed length)
ajustare cu velcro la baza pantalonului (adjustable
leg endings)
talie cu găici pentru curea
întăritură în partea din faŃă a pantalonului
5 buzunare:
o 2 buzunare laterale
o 1 buzunar în spate
o 2 buzunare mari, aplicate pe picioare în
lateral
de tip G-1000® Silent sau echivalent
cu proprietăŃi precum: rezistent la rupere şi abraziune
(hardwearing), rezistent la vânt (windproof), cu
permeabilitate la aer (breathable), rezistent la
muşcături de ŃânŃari şi insecte, cu protecŃie solară
(UVA&UVB), respectiv adaptabilitate la condiŃii
meteo nefavorabile prin aplicarea unui strat de ceară
finisat prin periere pentru a obŃine efectul de
silenŃios la deplasarea în pădure (silent)
cu UPF (Ultraviolet Protection Factor) 50+
compoziŃie material:
o 65% polyester
o 35% bumbac
de tip G-1000® Hydratic sau echivalent
cu proprietăŃi precum: rezistenŃa la apă (waterproof)
7000 mm WC, rezistenŃă la vânt (windproof), cu
permeabilitate la aer (breathable) 7000 g/m2/24 ore,
respectiv durabilitate în condiŃii de utilizare continuă
compoziŃie membrană:
o 100% polyurethane
compoziŃie căptuşeală:
o 100% polyamide
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Alte cerinŃe

Atât produsele de tip pantaloni silenŃioşi la deplasarea în
pădure (silent) / regular pants (silent), pantaloni rezistenŃi la
apă (waterproof) / waterproof pants, geacă / jachetă de iarnă
rezistentă la apă (waterproof) cu vestă detaşabilă inclusă
(fleece layer) / winter waterproof jacket including fleece layer,
cât şi produsele de tip mănuşi / gloves trebuie să provină de la
un producător comun (acelaşi producător), pentru a asigura
acces la un sistem unitar de culori, materiale, tehnologii,
măsuri, respectiv mărimi.
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e) geacă / jachetă de iarnă rezistentă la apă (waterproof) cu vestă detaşabilă inclusă (fleece layer) /
winter waterproof jacket including fleece layer
CerinŃă
Categoria de utilizare

-

Tip de utilizator

Culoare
Greutate

-

Format

-

SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale
drumeŃii montane solicitante
drumeŃii montane medii şi/sau uşoare ca solicitare
drumeŃii montane de durată lungă în zone montane
înalte şi/sau cu variaŃii de înălŃime de la mediu la
înalt
drumeŃii montane de durată medie şi/sau scurtă în
zone montane joase şi/sau medii, respectiv cu
variaŃii de înălŃime de la jos la mediu
trasee montane de diverse tipuri marcate şi/sau nemarcate (pâmânt, pietre, zone inundabile, zone greu
de parcurs)
trasee montane cu nivel ridicat de dificultate
trasee montane cu nivel mediu de dificultate
gamă comună (unisex)
model atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
design unitar atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
olive închis (dark olive)
pentru modelul de bărbaŃi, mărimea 48 (medium),
maxim 1700 g
pentru modelul de femei, mărimea 38 (small),
maxim 1575 g
multi-sezon
mânecă lungă (long sleeves)
model confort (confort fit)
închidere frontală cu fermoar, respectiv capse
fentă peste sistemul de închidere frontală
ajustare talie cu cordon interior (adjustable waisthem)
ajustare cu velcro la baza mânecii (adjustable sleeve
cuffs), respectiv elastic ascuns (stretch sleeve cuffs)
întăritură în partea de sus, deasupra umerilor şi pe
gât
vestă interioară detaşabilă, cu închidere frontală cu
fermoar (zip-in fleece layer)
8 buzunare:
o 2 buzunare mari, aplicate lateral şi frontal,
la nivelul mâinii, acoperite cu clapete şi cu
închidere prin capse
o 2 buzunare mari, ascunse, lateral şi frontal,
la nivelul pieptului, respectiv cu închidere
prin fermoar (zipper)
o 1 buzunar mic, ascuns, lateral stânga şi
frontal, la nivelul umărului
o 3 buzunare multifuncŃionale, în interiorul
gecii
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Material

Membrană

Căptuşeală
Vestă detaşabilă inclusă (fleece layer)
Alte cerinŃe

de tip G-1000® Silent sau echivalent
cu proprietăŃi precum: rezistent la rupere şi abraziune
(hardwearing), rezistent la vânt (windproof), cu
permeabilitate la aer (breathable), rezistent la
muşcături de ŃânŃari şi insecte, cu protecŃie solară
(UVA&UVB), respectiv adaptabilitate la condiŃii
meteo nefavorabile prin aplicarea unui strat de ceară
- finisat prin periere pentru a obŃine efectul de
silenŃios la deplasarea în pădure (silent)
- cu UPF (Ultraviolet Protection Factor) 50+
- compoziŃie material:
o 65% polyester
o 35% bumbac
- de tip G-1000® Hydratic sau echivalent
- cu proprietăŃi precum: rezistenŃa la apă (waterproof)
7000 mm WC, rezistenŃă la vânt (windproof), cu
permeabilitate la aer (breathable) 7000 g/m2/24 ore,
respectiv durabilitate în condiŃii de utilizare continuă
- compoziŃie membrană:
o 100% polyurethane
- compoziŃie căptuşeală:
o 100% polyamide
- CompoziŃie vestă:
o 100% polyester microfleece
Atât produsele de tip pantaloni silenŃioşi la deplasarea în
pădure (silent) / regular pants (silent), pantaloni rezistenŃi la
apă (waterproof) / waterproof pants, geacă / jachetă de iarnă
rezistentă la apă (waterproof) cu vestă detaşabilă inclusă
(fleece layer) / winter waterproof jacket including fleece layer,
cât şi produsele de tip mănuşi / gloves trebuie să provină de la
un producător comun (acelaşi producător), pentru a asigura
acces la un sistem unitar de culori, materiale, tehnologii,
măsuri, respectiv mărimi.

-
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f) mănuşi / gloves
CerinŃă
Categoria de utilizare

Tip de utilizator

Culoare
Format

Material

Căptuşeală
Alte cerinŃe

SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale
drumeŃii montane solicitante
drumeŃii montane medii şi/sau uşoare ca solicitare
drumeŃii montane de durată lungă în zone montane
înalte şi/sau cu variaŃii de înălŃime de la mediu la
înalt
- drumeŃii montane de durată medie şi/sau scurtă în
zone montane joase şi/sau medii, respectiv cu
variaŃii de înălŃime de la jos la mediu
- trasee montane de diverse tipuri marcate şi/sau nemarcate (pâmânt, pietre, zone inundabile, zone greu
de parcurs)
- trasee montane cu nivel ridicat de dificultate
- trasee montane cu nivel mediu de dificultate
- gamă comună (unisex)
- model atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- design unitar atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- olive închis (dark olive)
- multi-sezon
- degete independente
- model confort (confort fit)
- ajustare la baza mânecii cu elastic ascuns (adjustable
stretch hem)
- cu posibilitatea de a realiza o deschizătură pe degetul
indicator, pentru a asigura contactul direct al
degetului, fără a scoate mănuşa
- din două feŃe:
o piele de căprioară, pe faŃa din palmă, pentru
a îmbunătăŃii durabilitate şi aderenŃa
o material compus (polyester şi bumbac), pe
cealaltă faŃă
- de tip G-1000® Silent sau echivalent
- cu proprietăŃi precum: rezistent la rupere şi abraziune
(hardwearing), rezistent la vânt (windproof), cu
permeabilitate la aer (breathable), rezistent la
muşcături de ŃânŃari şi insecte, cu protecŃie solară
(UVA&UVB), respectiv adaptabilitate la condiŃii
meteo nefavorabile prin aplicarea unui strat de ceară
- finisat prin periere pentru a obŃine efectul de
silenŃios la deplasarea în pădure (silent)
- cu UPF (Ultraviolet Protection Factor) 50+
- compoziŃie material:
o 65% polyester
o 35% bumbac
- compoziŃie căptuşeală:
o 100% polyester microfleece
Atât produsele de tip pantaloni silenŃioşi la deplasarea în
pădure (silent) / regular pants (silent), pantaloni rezistenŃi la
apă (waterproof) / waterproof pants, geacă / jachetă de iarnă
rezistentă la apă (waterproof) cu vestă detaşabilă inclusă
(fleece layer) / winter waterproof jacket including fleece layer,
cât şi produsele de tip mănuşi / gloves trebuie să provină de la
un producător comun (acelaşi producător), pentru a asigura
acces la un sistem unitar de culori, materiale, tehnologii,
măsuri, respectiv mărimi.

-
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g) cămăşi cu mânecă scurtă / shirts with short sleeves
CerinŃă
Categoria de utilizare

Tip de utilizator

Culoare
Format

Material
Alte cerinŃe

SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale
drumeŃii montane medii şi/sau uşoare ca solicitare
drumeŃii montane de durată medie şi/sau scurtă în
zone montane joase şi/sau medii, respectiv cu
variaŃii de înălŃime de la jos la mediu
- trasee montane marcate, de diverse tipuri (pâmânt,
pietre, zone inundabile, zone greu de parcurs)
- trasee montane cu nivel mediu de dificultate
- gamă comună (unisex)
- model atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- design unitar atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- olive-verde (olive green)
- sezon cald
- mânecă scurtă (short sleeves)
- model confort (confort fit)
- lungime modificabilă (raw length)
- închidere frontală cu nasturi
- 2 buzunare mari, aplicate, lateral şi frontal, la nivelul
pieptului, acoperite cu clapete şi cu închidere prin
nasturi
- 2 epoleŃi, aplicaŃi, lateral pe umeri
- compoziŃie:
o 100% bumbac
Atât produsele de tip cămăşi cu mânecă scurtă / shirts with
short sleeves, cât şi produsele de tip cămaşi cu mâneca lungă /
shirts with long sleeves trebuie să provină de la un producător
comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un
sistem unitar de culori, materiale, tehnologii, măsuri, respectiv
mărimi.

-
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h) cămaşi cu mâneca lungă / shirts with long sleeves
CerinŃă
Categoria de utilizare

Tip de utilizator

Culoare
Format

Material
Alte cerinŃe

SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale
drumeŃii montane solicitante
drumeŃii montane medii şi/sau uşoare ca solicitare
drumeŃii montane de durată lungă în zone montane
înalte şi/sau cu variaŃii de înălŃime de la mediu la
înalt
- drumeŃii montane de durată medie şi/sau scurtă în
zone montane joase şi/sau medii, respectiv cu
variaŃii de înălŃime de la jos la mediu
- trasee montane de diverse tipuri marcate şi/sau nemarcate (pâmânt, pietre, zone inundabile, zone greu
de parcurs)
- trasee montane cu nivel ridicat de dificultate
- trasee montane cu nivel mediu de dificultate
- gamă comună (unisex)
- model atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- design unitar atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
- olive-verde (olive green)
- sezon rece
- mânecă lungă (long sleeves)
- model confort (confort fit)
- lungime modificabilă (raw length)
- închidere frontală cu nasturi
- închidere lateral, la baza mânecii, cu nasturi
- 2 buzunare mari, aplicate, lateral şi frontal, la nivelul
pieptului, acoperite cu clapete şi cu închidere prin
nasturi
- 2 epoleŃi, aplicaŃi, lateral pe umeri
- compoziŃie:
o 100% bumbac
Atât produsele de tip cămăşi cu mânecă scurtă / shirts with
short sleeves, cât şi produsele de tip cămaşi cu mâneca lungă /
shirts with long sleeves trebuie să provină de la un producător
comun (acelaşi producător), pentru a asigura acces la un
sistem unitar de culori, materiale, tehnologii, măsuri, respectiv
mărimi.

-
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i) ochelari de soare / sunglasses
CerinŃă
Categoria de utilizare

-

Tip de utilizator

Culoare ramă şi braŃe
Format

-

-

Lentile

-

-

SpecificaŃii tehnice şi funcŃionale minimale
drumeŃii montane solicitante
drumeŃii montane medii şi/sau uşoare ca solicitare
drumeŃii montane de durată lungă în zone montane
înalte şi/sau cu variaŃii de înălŃime de la mediu la
înalt
drumeŃii montane de durată medie şi/sau scurtă în
zone montane joase şi/sau medii, respectiv cu
variaŃii de înălŃime de la jos la mediu
trasee montane de diverse tipuri marcate şi/sau nemarcate (pâmânt, pietre, zone inundabile, zone greu
de parcurs)
trasee montane cu nivel ridicat de dificultate
trasee montane cu nivel mediu de dificultate
gamă comună (unisex)
model atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
design unitar atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei
negru (black)
model confort (confort fit)
lentilă 66 / nas 17 / braŃ 125
model compact (wrap around), rotunjit şi curbat
după forma feŃei, format din 3 bucăŃi:
o cadru/ramă curbată şi rotunjită la capete
o 2 braŃe late, uşor curbate, care asigură
protecŃia tâmplelor
lentile cu câmp vizual larg şi curbate pentru a asigura
o vizibilitate maximă
îmbinarea între braŃe şi cadrul principal/rama este pe
interior, respectiv pe bază de şurub
braŃe drepte şi uşor curbate, cu forma specială în
zona urechilor pentru a asigura distribuirea presiunii
exercitate pe întreaga suprafaŃă de contact şi adaptate
pentru mişcări bruşte, respectiv repetate
suport pentru nas suplu, respectiv integrat în
structura ramei de ochelar, cu proprietăŃi precum:
antiderapant şi bun absorbant al şocurilor
inserŃii/zone suport la capătul breŃelor pentru a
asigura un maxim de stabilitate, cu proprietăŃi
precum: antiderapant şi bun absorbant al şocurilor
multifuncŃionale, din policarbonat (polycarbonate
based), foarte uşoare şi rezistente la impact
polarizate 3+ (polarized 3+) finisate cu strat flash
(îmbunătăŃeşte filtrarea luminii în spectrul vizibil
printr-un efect de oglindă)
recomandate a fi utilizate în medii precum:
o zone montane înalte şi/sau cu variaŃii de
înălŃime de la mediu la înalt
o zone acvatice şi/sau umede
o zone puternic solarizate şi/sau în care apar
variaŃii de intensitate a soarelui
cu un procent din lumina percepută de 11%
cu un index de protecŃie din categoria 3 (cat3)

Alte cerinŃe
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5. CondiŃii de ofertare generale:
i.
Oferta va conŃine toate componentele şi accesoriile tuturor produselor solicitate, acolo unde este cazul.
ii.
Oferta va conŃine în preŃul său toate cheltuielile legate de transport, depozitare, instalare şi punere în
funcŃiune, service în garanŃie, acolo unde este cazul.
iii.
Până la realizarea recepŃiei cantitative şi calitative toate produsele sunt în sarcina furnizorului, acesta
trebuie să asigure condiŃii optime de depozitare, respectiv manipulare şi transport.
iv.
Toate produsele trebuie sa fie sigilate şi păstrate în ambalajul original, mai mult, acolo unde este
cazul, datele de identificare ale produsului, data producŃiei, respectiv Ńara de origine trebuie să fie
tipărite/afişate.
v.
Oferta va fi însoŃită de documentaŃia tehnică a produselor ofertate, urmând ca pe baza acesteia să
poată fi verificate toate caracteristicile/specificaŃiile tehnice şi funcŃionale solicitate şi declarate.
vi.
Caracteristicile/specificaŃiile tehnice şi funcŃionale solicitate şi declarate pot fi susŃinute de
documentaŃii precum: prospecte, broşuri de produse/producător, foi de catalog, referinŃe la standarde
recunoscute pe plan internaŃional, documente emise de organisme internaŃionale abilitate să efectueze
teste comparative asupra echipamentelor, etc.
vii.
DeclaraŃiile ofertanŃilor nesusŃinute de documentaŃii corespunzătoare nu vor fi luate în considerare,
respectiv nu vor fi punctuate.
viii.
Prin oferta transmisă trebuie să se garanteze următoarele:
a. produsele sunt noi
b. produsele nu au fost folosite
c. produsele nu sunt din game/colecŃii/producŃii “end-of-line (EOL)”
6. Durata de furnizare / Perioada în care produsele trebuie livrate: maxim 1 lună, durată încadrată
în intervalul August 2013 - Ianuarie 2014
7. Completare DeclaraŃie de Conformitate - CondiŃii de ORIGINE produse, bunurile, respectiv
materialele
i.
Pentru fiecare produs, se va specifica producătorul, respectiv Ńara de origine.
ii.
Pentru fiecare produs, se vor respecta condiŃiile impuse în „DeclaraŃia de Conformitate - CondiŃii de
ORIGINE produse, bunurile, respectiv materialele”, respectiv cerinŃele împuse de finanŃator prin
Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI, Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina, 20072013 (REGULATION (EC) No 1638 / 2006 - Laying down general provisions establishing a
European Neighbourhood and Partnership Instrument)
8. Factori de evaluare
Punctajul acordat pentru fiecare ofertant, se calculeaza pe baza formulei:
Factori de evaluare
a) Punctaj financiar: Evaluarea propunerii financiare
b) Punctaj tehnic: Evaluarea propunerii tehnice
Punctaj total = P financiar + P tehnic

Punctaj alocat
maxim 30 puncte
maxim 70 puncte
maxim 100 puncte

Detalierea algoritmului de calcul:
a) Calcul punctaj financiar:
 Punctajul pentru evaluarea propunerii financiare se va acorda pe baza de „preŃ ” astfel:
• pentru cel mai mic dintre preŃurile ofertelor, se acordă punctajul maxim alocat (30 puncte)
• pentru alt preŃ decât cel mai mic, “preŃ ofertant (n)”, punctajul se acordă pe bază de formulă:
P[ofertant (n)] = (preŃul cel mai mic / preŃ ofertant (n)) x 30 puncte
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b) Calcul punctaj tehnic:
 Punctajul pentru evaluarea propunerii tehnice se va acorda prin însumarea punctajelor acordate, pentru
fiecare secŃiune în parte, conform tabelului de mai jos, pe baza răspunsurilor comparative cu cerinŃele
Caietului de Sarcini:
Descriere
Pondere / Punctaj alocat
1. Termenul de livrare
maxim 10 puncte
2. Termenul de garanŃie
maxim 10 puncte
3. Caracteristicile privind nivelul calitativ, tehnic sau
maxim 20 puncte
funcŃional
4. Caracteristicile de integrare şi interoperare
maxim 30 puncte
P tehnic = P1 + P2 + P3 + P4
maxim 70 puncte
1. Pentru ”Termenul de livrare”:
• pentru cel mai mic dintre termenele de livare, se acordă punctajul maxim alocat (10 puncte)
• pentru alt termen decât cel mai mic, “termen de livrare ofertant (n)”, punctajul se acordă pe bază
de formulă:
P1 [ofertant (n)] = (termenul de livare cel mai mic / termenul de livrare ofertant (n)) x 10
puncte
2. Pentru ”Termenul de garanŃie”:
• pentru cel mai mare dintre termenele de garanŃie, se acordă punctajul maxim alocat (10 puncte)
• pentru alt termen decât cel mai mare, “termen de garanŃie ofertant (n)”, punctajul se acordă pe
bază de formulă:
P2 [ofertant (n)] = (termenul de garanŃie ofertant (n) / termenul de garanŃie cel mai mare) x
10 puncte
3. Pentru “Caracteristicile privind nivelul calitativ, tehnic sau funcŃional” punctajul se acordă astfel:
• 20 puncte pentru soluŃiile / produsele ofertate, care deŃin cele mai ridicate caracteristici privind
nivelul calitativ, tehnic sau funcŃional, respectiv cele care deŃin cel mai mare numărul de
caracteristici, peste nivelul minim impus de cerinŃele Caietului de Sarcini
• 10 puncte pentru soluŃiile / produsele ofertate, care deŃin un număr de caracteristici, peste nivelul
minim impus de cerinŃele Caietului de Sarcini, dar care nu deŃin şi cele mai ridicate caracteristici
privind nivelul calitativ, tehnic sau funcŃional
• 5 puncte pentru soluŃiile / produsele, care deŃin toate caracteristicile egale cu nivelul minim impus
de cerinŃele Caietului de Sarcini
• 0 puncte pentru soluŃiile / produsele, care deŃin doar un număr de caracteristici egale cu nivelul
minim impus de cerinŃele Caietului de Sarcini
4. Pentru “Caracteristicile de integrare şi interoperare” punctajul se acordă astfel:
• 30 puncte pentru soluŃiile / produsele ofertate, care respectă toate cele trei sub-caracteristici de
integrare şi interoperare, după cum urmează:
o 10 puncte pentru produsele [de tip incălŃăminte trekking rezistentă la apă (waterproof) /
trekking shoes (waterproof), respectiv bocanci hiking rezistenŃi la apă (waterproof) /
hiking boots (waterproof)] care provin de la un producător comun (acelaşi producător),
dintr-o gamă comună (design unitar atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei), dintr-un
model comun (model atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei), respectiv care asigura acces
la un sistem unitar de culori, materiale, tehnologii, măsuri, respectiv mărimi
o 10 puncte pentru produsele [de tip pantaloni silenŃioşi la deplasarea în pădure (silent) /
regular pants (silent), pantaloni rezistenŃi la apă (waterproof) / waterproof pants, geacă /
jachetă de iarnă rezistentă la apă (waterproof) cu vestă detaşabilă inclusă (fleece layer) /
winter waterproof jacket including fleece layer, respectiv mănuşi / gloves] care provin de
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•
•
•

la un producător comun (acelaşi producător), dintr-o gamă comună (design unitar atât
pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei), dintr-un model comun (model atât pentru bărbaŃi, cât
şi pentru femei), respectiv care asigura acces la un sistem unitar de culori, materiale,
tehnologii, măsuri, respectiv mărimi
o 10 puncte pentru produsele [de tip cămăşi cu mânecă scurtă / shirts with short sleeves,
respectiv cămaşi cu mâneca lungă / shirts with long sleeves] care provin de la un
producător comun (acelaşi producător), dintr-o gamă comună (design unitar atât pentru
bărbaŃi, cât şi pentru femei), dintr-un model comun (model atât pentru bărbaŃi, cât şi
pentru femei), respectiv care asigura acces la un sistem unitar de culori, materiale,
tehnologii, măsuri, respectiv mărimi
20 puncte pentru soluŃiile / produsele ofertate, care respectă două sub-caracteristici de integrare şi
interoperare din cele trei menŃionate mai sus
10 puncte pentru soluŃiile / produsele ofertate, care respectă o (una) sub-caracteristică de integrare
şi interoperare din cele trei menŃionate mai sus
0 puncte pentru soluŃiile / produsele, care nu respectă în totalitate sub-caracteristicile de integrare
şi interoperare din cele trei menŃionate mai sus, răspund parŃial la cerinŃele de mai sus sau care nu
răspund sub nici o formă la cerinŃele de mai sus

Pentru factorii de evaluare, enumeraŃi mai sus, ofertanŃii trebuie să ofere suficiente informaŃii şi date, pentru a
permite din autorităŃii contractante punctarea propunerii tehnice şi departajarea ofertanŃilor.
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MODEL Contract de furnizare
nr.______________data_______________
În temeiul:
• OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
• HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de
servicii
• aprobării Notei Justificative privind alegerea procedurii de atribuire a contractului de furnizare produse
– seturi de uniforme pentru rangeri pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders
• Raportului de atribuire a contractului
s-a semnat prezentul contract de furnizare produse.
PărŃi contractante:
între
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAłIAPARCULUI NATURAL MUNłII MARAMUREŞULUI, cu sediul în
Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, judeŃul Maramureş, telefon: +40-262-352.216, fax: +40-262352.217, e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro, website: www.muntiimaramuresului.ro, număr de înmatriculare J24 /
639 / 2009, cod fiscal RO 25743884, cont bancar _____________________________, deschis la BRD Groupe Societe
Generale - Unitatea Baia Mare, reprezentată prin Cătălina Maria Bogdan, Director parc, în calitate de achizitor, pe de o
parte,
şi
_____________________________________________________________, cu sediul în _______________, str.
______________________________________________, judeŃul _______________________________, telefon
________________, număr de înmatriculare ___________________, cod fiscal ________________, cont bancar
_____________________________, deschis la _____________________ - Unitatea _________, reprezentată prin
_________________________________, în calitate de prestator/furnizor, pe de altă parte.
2. DefiniŃii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preŃul contractului - preŃul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi
corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care
furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităŃile legate de furnizarea produselor, cum ar fi
transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcŃiune, asistenŃa tehnică în perioada de garanŃie şi orice alte asemenea
obligaŃii 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 esenŃială 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 naŃionalitatea furnizorului;
g. destinaŃie finală - locul unde furnizorul are obligaŃia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaŃi conform INCOTERMS 2000 – Camera InternaŃională de ComerŃ
(CIC);
i. forŃa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi
inevitabilă, care se află în afără controlului oricărei părŃi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii,
incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
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nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este considerat forŃă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alŃi termeni pe care părŃile înŃeleg să îi definească pentru contract, dacă este cazul)
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepŃia 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 şi preŃul contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreŃină ..................................
................................................................................................. (denumirea produselor şi cantităŃile), în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preŃul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare
............................................................................................................................. (denumirea).
4.3 - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preŃul produselor livrate şi al serviciilor accesorii
prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform perioadelor de timp stabilite, este de ......................... lei
/euro, din care T.V.A. ............................ lei.
5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de ...................….. luni, adică de la............................................ până la
……….......................................
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puŃin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea financiară;
c) propunerea tehnică, dacă este cazul ;
d) graficul de îndeplinire a contractului, dacă este cazul;
e) graficul de plăŃi, dacă este cazul;
f) garanŃia de bună execuŃie, dacă este cazul;
g) angajamentul ferm de susŃinere din partea unui terŃ, dacă este cazul.
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părŃile înŃeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a
contractului)
7. ObligaŃiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziŃia achizitorului, şi după caz, să instaleze, produsele
definite în prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanŃele prezentate în propunerea sa.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute în conformitate cu propunerea
sa.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau
în legatură cu produsele achiziŃionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8. ObligaŃiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să achiziŃioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preŃul convenit în prezentul
contract.
8.2 - Achizitorul se obligă să recepŃioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preŃul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea
facturii de către acesta. PlăŃile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
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(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată, dacă este cazul)
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ........ zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaŃiile,
furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)
9. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate, atunci achizitorul
are dreptul de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală ......... din
preŃul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor)
9.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaŃiile în termen de ....... de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acestuia îi revine obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală
.......... din plata neefectuată.
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor)
9.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în mod culpabil, dă
dreptul părŃii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde
plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această denunŃare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunŃării
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. GaranŃia de bună execuŃie a contractului
10.1 - Nu este necesar a fi constituită.
11. RecepŃie, inspecŃii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaŃiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) InspecŃiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiŃiile de trecere a recepŃiei provizorii
şi a recepŃiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaŃia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanŃilor săi împuterniciŃi
pentru efectuarea recepŃiei, testelor şi inspecŃiilor.
11.3 - InspecŃiile şi testele din cadrul recepŃiei provizorii şi recepŃiei finale (calitative) se vor face la destinaŃia
finală a produselor.
(se precizează destinaŃia finală a produselor, dacă este cazul)
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaŃiilor, achizitorul are dreptul să
îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preŃul contractului are obligaŃia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaŃiilor lor tehnice.
11.5 - 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 destinaŃia finală.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaŃia asumării garanŃiilor sau altor
obligaŃii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaŃia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faŃă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaŃiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în
bună stare la destinaŃia finală.
(2) În cazul ambalării greutăŃilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanŃa
mare până la destinaŃia finală a produselor şi absenŃa facilităŃilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
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12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaŃia din interiorul sau din afără pachetelor vor respecta strict cerinŃele ce
vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinŃele suplimentare.
(se precizează aceste cerinŃe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucŃiuni ulterioare cerute de către achizitor,
dacă este cazul)
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecŃiei coletelor
(paleŃi de lemn, foi de protecŃie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoŃesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaŃia de a livra produsele la destinaŃia finală indicată de achizitor, respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaŃia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi,
după caz, societăŃii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea,
locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoŃesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoŃi produsele, dacă este cazul)
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parŃial sau total se face după instalare
şi după recepŃie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de
furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de
recepŃie produselor.
14.. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaŃia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcŃie de termenul comercial de livrare
convenit.
(se precizează termenul comercial de livrare, dacă este cazul)
15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaŃia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preŃul contractului.
15.2.- Furnizorul are obligaŃia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiŃia ca aceste
servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaŃie de garanŃie asumată prin contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor accesorii, dacă este cazul)
16. Perioada de garanŃie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaŃia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligaŃia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepŃia cazului când proiectul şi/sau materialul
este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acŃiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor
funcŃiona la parametrii solicitaŃi, în condiŃii normale de funcŃionare.
16.2 - (1) Perioada de garanŃie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea sa.
(se precizează perioada de garanŃie acordată produselor, dacă este cazul)
(2) Perioada de garanŃie a produselor începe cu data recepŃiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la
destinaŃia finală.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaŃie ce apare
în conformitate cu această garanŃie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaŃia de a remedia defecŃiunea sau de a înlocui
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de
garanŃie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanŃie care decurge de la data
înlocuirii produsului.
(se precizează perioada de remediere a defecŃiunilor sau de înlocuire a produsului, dacă este cazul)
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinŃat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faŃă de furnizor prin contract.
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17. Ajustarea preŃului contractului1
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor furnizorului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - PreŃul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare, dacă este cazul)
18. SubcontractanŃi2
18.1 - Furnizorul are obligaŃia, în cazul în care subcontractează părŃi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanŃii desemnaŃi.
(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se
constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din
contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea
lor din contract.
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina schimbarea preŃului
contractului.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaŃia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de
livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a
serviciilor, atunci acesta are obligaŃia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de
furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părŃilor, prin act adiŃional.
19.3 - În afără cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităŃi furnizorului.
20. ForŃa majoră
20.1 - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract,
pe toată perioada în care aceasta acŃionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.
20.4 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor.
20.5 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi să
poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. SoluŃionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze fie prin arbitraj la
Camera de ComerŃ şi Industrie a României, fie de către instanŃele judecătoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluŃionare a litigiilor)
22. Limba care guvernează contractul
1
2

Clauza se utilzează numai în cazul în care preŃul contractului nu este ferm
În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării
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22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, 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.
23.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiŃia
confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
PărŃile au înteles să încheie azi ___.___.______ prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
Achizitor,
(semnătură autorizată)

Prestator/Furnizor,
(semnătură autorizată)
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