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INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI  
 
SECTIUNEA I : AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT DE CONTACT 
Denumire oficială: Garda de Coastă  
Adresă: Aleea Zmeurei, nr.3, loc. Constanta, judet Constanta 
Localitate: Constanta  Cod poştal: 

900433 
Ţara: România 

Punct de contact: Garda de Coasta 
În atenţia: Cms.sef Dinu Costel 

Telefon: 0241.641038/int.26014; 0241.553794 
achizitii.gardadecoasta@igpf.ro 

E-mail: achizitii.gardadecoasta@igpf.ro Fax: +40 241553794 
Adresa de internet: www.politiadefrontiera.ro 
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 
Alte informaţii  pot fi obţinute la: 
x Punctul de contact  menţionat anterior 
□ Altele 
Caietul de sarcini poate fi obtinut la: 
x Punctul de contact  menţionat anterior 
□ Altele 
Ofertele de participare trebuie transmise la: 
x Punctul de contact  menţionat anterior 
□ Altele 
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 
Zile: 3 (trei) zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor) 

 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
PRINCIPALE) 
X Minister sau orice alta autorittate 
nationala  sau federala, inclusiv 
subdiviziunile regionale sau locale ale 
acestora 
□ Agenţie/birou national sau federal 
□ Colectivitate teritoriala  
□ Agenţie/birou national sau local 
□ Organism de drept public 
□ Institutie/agentie europeana sau organizatie 
europeana 
□ altele (precizati):   

□ Servicii publice centrale 
□  Apărare 
X Ordine si siguranţă publica 
□ Mediu  
□ Afaceri economice si financiare 
□ Sănătate 
□ Construcţii şi amenajari teritoriale 
□ Protecţie socială 
□ Recreere, cultură si religie  
□ Educaţie 
□ altele (precizatii):______________________ 

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante    DA □         NU X 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumirea data contractului:  Motorina navala neaccizata 
II. 1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 
serviciilor 
Contract de furnizare motorina navala neaccizata, locul de furnizare: G.N. Constanta si G.N. Mangalia, 
conform prevederilor caietului de sarcini 
(a) Lucrări                              □     (b) Produse               X      (c) Servicii                        □             
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Execuţie                                 □ 
Proiectare şi executare           □ 
Executare prin orice mijloace     
a unei lucrari, conform 
cerinţelor specificate de  
autoritate contractantă            □ 

Cumpărare                 □           
Leasing                      □        
Închiriere                   □  
Închiriere cu optiune de 
cumparare                  □ 
O combinatie intre 
acestea                       □ 

Categoria serviciilor     

Locul principal de executare 
............................................. 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 
Judetul Constanta 
Cod NUTS RO223 

Locul principal de prestare 
…………………………. 
Cod NUTS    □□□□□□ 

II. 1. 3) Procedura implica : 
Un contract de achiziţii publice:                                                                                         X        
Puerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                                             □ 
Încheierea unui acord cadru:                                                                                               □ 
II.1.4)Informaţii privind acordul-cadru (dupa caz) 
Acord -cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Numarul □□□ sau, dupa caz numarul 
maxim □□□ de participanţi la acordul-
cadru preconizat 

 
Acord- cadru cu un singur operator  economic         □ 

Posibilitatea de a relua competiţia cu 
semnatarii acordului cadru 
 DA  □               NU  □        
Durata acordului-cadru:  
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 
Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz, numai in 
cifre): 
Valoarea estimata fara TVA:                                                                     Moneda: Leu   sau 
Intervalul : intre__________ si___________                                            Moneda:________ 
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc):_________ 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: 
Achizitia de motorina navala neaccizata  pentru participarea navelor tip OPV, CPV si CPB ale Garzii 
de Coasta, in cadrul Operatiunii Maritime Multirol ”Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea 
area in 2020”, in perioada 08.06-24.08.2020 in zona operationala a Marii Negre. 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)    

 Vocabular principal  

Obiect principal 09134200-9 Motorină 

Obiect(e) suplimentar(e) □□□□□□□□-□ 
□□□□□□□□-□ 
□□□□□□□□-□ 
□□□□□□□□-□ 

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)  
                                                                                                                     DA  X                 NU   □                         
II.1.8) Impartire pe loturi (pentru precizari privind loturile utilizati anexa B de cate ori este necesar, 
pentru fiecare lot in parte)                                                                            DA □                NU X 
Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta): 

un singur lot                              □ Unul sau mai multe loturi      □ Toate loturile                □ 
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   II.1.9)  Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                   DA □             NU X 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile):  
Dupa caz valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 965.800,00                                  Moneda: Leu 
Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 
Nu se cunosc date certe pentru optiuni. 
Numarul de prelungiri posibile (dupa caz):  
Daca se cunoaste, in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul 
prevazut al contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului): 
Nu se cunosc date certe pentru prelungiri. Perioada se poate prelungi, cand apar circumstante 
imprevizibile si independente de vointa partilor (ex: situatii operationale deosebite, solicitarea 
coordonatorului misiunii - Agentia Europeana Frontex, conditii meteorologice nefavorabile care nu 
permit respectarea calendarului misiunii, cazuri de forta majora, etc.). 
II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa 
caz, in cazul contractelor de concesiuni) 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata in zile: 80 
(de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor) 

II.4):AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
II.4.1) Ajustarea pretului contractului                                                 DA  □      NU  X    
Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului (in ce conditii, cand, cum, formula de 
ajustare aplicabila) 

 
SECTIUNEA III : INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 
III.1.1.a) Garantie de participare                                                         DA  □      NU  X  
III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                    DA  □      NU  X  
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit (buget de stat, buget local sau 
alte surse) 
Grant Agreement/Acord de finantare si Bugetul de stat 
III.1.3.) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
(dupa caz): Asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)         DA  □      NU  X   
III.1.5) Legislatia aplicabila 
a)Legea privind achizitiile nr.98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016; Legea privind 
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr.100/2016; 
b Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a 
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si 
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.101/2016; 
c) www.anap.gov.ro 
d) Hotarârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 
achizitiile publice 

 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 
comertului sau al profesiei: 
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III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului : 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, 
(formular K) si declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 si art.167 din Legea 98/2016 
privind achizitiile publice (formular L).  
a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea 
cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte 
individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare 
sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.  
b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea 
98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea 
contractului;  
- in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit 
documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.164, art.165 si 
art.167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara 
respectiva;  
Se solicita: 
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire la 
plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat); 
- cazierul judiciar al operatorului economic si 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, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul 
constitutiv;  
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de 
derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile 
publice;  
- alte documente edificatoare, dupa caz;  
- in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au 
fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, 
insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.  
Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016 
(Formularul C). 
În sensul prevederilor art.63 alin.(1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice modificată, persoanele 
cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:  
Director Garda de Coasta –  Cicu Laurenţiu-Cristian, Director Adjunct al Garzii de Coasta  –  Guiu 
Bogdan Adrian,  Sef  Birou Juridic –  Culea George Adrian, Sef Serviciu Financiar –  Bǎran Simona, 
Compartiment Marketing-Achizitii – Dinu Costel, Compartiment Asigurare Tehnica de Marina –  
Branciog Marian. 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate : 
Cerinta obligatorie: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte 
obiectul de activitate al operatorului economic, in copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”. 
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator al 
operatorului economic. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de 
depunere a ofertelor. 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara: nu se solicita 
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire 



Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta, telefon 0241.604228, fax 0241.553794, e-mail achizitii.gardadecoasta@igpf.ro 
 

 

 
6 

Cerinta nr.1: Experienta in domeniul furnizarii de 
motorina pentru operatorul economic sau asocierea 
de operatori economici: Ofertantul va face dovada 
principalelor furnizari de produse similare in ultimii 
trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a 
beneficiarilor publici sau privati indiferent daca 
acestia din urma sunt autoritati contractante sau 
clenti privati. 

Modalitatea de indeplinire: lista cu principalele 
contracte de produse similare furnizate in ultimii 
trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a 
beneficiarilor publici sau privati indiferent daca 
acestia din urma sunt autoritati contractante sau 
clenti privati. Lista va fi insotita de documente 
justificative (ex: documente constatatoare, procese 
verbale de receptie, recomandari, etc.), care atesta 
indeplinirea prevederilor  contractuale. Valorile 
vor fi exprimate in lei. Ofertantul care trebuie sa 
efectueze conversia altor monede decât Leu, va 
utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de 
catre BCE. Pentru anul în curs, transformarea în 
lei se va face la cursul BCE din ziua publicarii 
invitatiei de participare  

III.2.3b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului: nu se solicita 
Contracte rezervate (dupa caz)                                                        DA  □      NU  X    
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                               DA  □      NU  X                          
Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocupare a fortei de munca protejate   
                                                                                                     DA  □      NU  X                                                               
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII  
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                 DA  □      NU  X  
Daca da, precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile : 
Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)   
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective                                DA  □      NU  X  
 
SECTIUNEA IV : PROCEDURA 
IV.1) PROCEDURA 
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                              Offline X  Online □ 
IV.1.1.b) Tipul procedurii 
Licitatie deschisa           □                                                                                                
Licitatie restransa          □ 
Licitatie restransa  accelerata       □ 
Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: 
Cerere de oferte            □ 
Negociere fara publicarea unui anunt de participare                                                              X 
Au fost deja selectati candidati                                                                                    DA  □      NU  □ 
Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3)- Informatii 
suplimentare 
Negociere accelerata  □ 
Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: 
Dialog competitiv      □ 
Concurs de solutii      □                                                                                             Deschis □ Restrans □ 
Numarul de participant estimat □□□      sau                                 numarul minim □□□/numarul maxim 
□□□ 
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe 
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(licitatie restransa si negociere, dialog competitiv) 
Numar de operatori economici preconizat □□□ 
Sau numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 
Criterii de preselectie: 
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, 
dialog competitiv) 
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor 
care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate                                      DA  □      NU  X 
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de 
solutii) 
IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz, bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati 
criteriile de atribuire in cazul contractului de concesiune, respective criteriile de evaluare a proiectelor in 
cazul concursului de solutii) 
Pretul cel mai scazut                                                                                                                 X                 
Cel mai bun raport calitate pret                                                                                                   □ 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                     DA □          NU  X 
Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica: 
IV.2.3)  Numele participantilor deja selectati (in cazul unui concurs de solutii restrans) 
 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                DA  □     NU  □  
Daca da, 
Anunt de intentie     □                            Anunt despre profilul cumparatorului    □ 
Numarul anuntului in JO:  
Anunt de intentie     
Numarul si data publicarii in SEAP :  
IV.3.6)Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare  
ES   BG  CS  DA   DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV  HU  MT  NL  PL  PT  RO  SK SL  FI  SV 
 □     □     □     □      □     □    □     □     □    □     □     □     □     □     □    □    X     □    □    □    □ 
Altele: 
Moneda in care se transmite oferta financiara ( in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de 
licitatie electronica): Leu 
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in cazul unei licitatii 
deschise, cerere de oferte) 
Durata in luni: □□□ sau in zile: 30 (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
IV.3.8) Recompense si juriu (in cazul unui concurs de solutii) 
IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                            DA  □      NU  X 
Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz)        
IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 
IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului : Contractele de servicii atribuite in urma concursului 
vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                           DA  □      NU  X 
IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta  
                                                                                                                                          DA □        NU  X 
IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 
 
IV.4 PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 
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Ofertantii vor elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte, in totalitate, cerintele 
prevazute in Caietul de sarcini si sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare evaluarii tehnice.  
Ofertantii vor prezenta oferta tehnica, astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei 
propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini tinand cont de faptul ca aceste 
specificatii sunt minimale. Se va prezenta un comentariu, articol cu articol al cerinţelor prevăzute în 
Caietul de sarcini, prin care ofertantul să demonstreze corespondenţa dintre propunerea sa şi solicitările 
autorităţii contractante. (Formular D). 
În cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta buletine de analiză/rapoarte de incercare,  
care sa ateste caracteristicile tehnice ale produselor. 

 Propunerea tehnică va avea un caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a ofertei. 
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor specifica in propunerea tehnica sau vor 
depune o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile 
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, 
precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de furnizare (conform Formularului H 
- Declaratie respectare art.51 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice). În cazul unei asocieri, 
aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii in numele acesteia. De asemenea, 
subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii in domeniile mediului, social si al relatiilor 
de munca. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la 
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia 
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro Informatiile detaliate privind reglementarile 
mentionate se pot obtine accesand: www.mmediu.ro si www.mmuncii.ro 
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 
Ofertantul va completa Formularul de oferta (Formular E) indicat in sectiunea Formulare, care reprezinta 
elementul principal al propunerii financiare. Ofertantul are obligatia de a exprima pretul unitar si total al 
produsului in Lei si in Euro. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: 23.06.2020, data 
lansarii procedurii de achizitie (1 Euro = 4,84 Lei). Oferta financiara se va elabora luandu-se in calcul 
cantitatea de 331.890,00 litri de motorina neaccizata. 
 Valoarea mentionata in formularul de oferta va fi exprimata in cifre si litere si va include toate 
informatiile cu privire la preturi, tarife, precum si la alte conditii financiare comerciale legate de obiectul 
contractului de achizitie publica. 

  Propunerea financiara va fi întocmita pe valoare unitară şi valoare totală pentru intreaga cantitate de 
produs. La Formularul de oferta se va anexa Formularul F Centralizator de preturi, va contine detalierea 
ofertei financiare referitor la cantitati, preturi unitare/litru 15° C de produs si valoarea totala. 
Ofertantul va lua în considerare, la întocmirea propunerii financiare, toate costurile şi toate riscurile pe 
care le implică îndeplinirea contractului. 
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 
Documentele ofertei trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate, 
stampilate si semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul 
in contract.  

Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de 
catre persoana autorizata sa semneze oferta. 

Sigilarea şi marcarea ofertei 

Pentru inscrierea si participarea la procedura, ofertantii vor depune : 
- SCRISOARE  DE INAINTARE: Formular A  (se inainteaza in 2 exemplare); 
- DOCUMENTELE DE CALIFICARE, in plic sigilat, pe care se va scrie denumirea si adresa 

ofertantului, precum si mentiunea, DOCUMENTE DE CALIFICARE; 
- PROPUNEREA TEHNICA, in plic sigilat, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, 

precum si mentiunea PROPUNERE TEHNICA; 
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- PROPUNEREA FINANCIARA, in plic sigilat, pe care se va scrie denumirea si adresa 
ofertantului, precum si mentiunea PROPUNERE  FINANCIARA; 

Plicurile cu documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi introduse  
intr-un plic exterior sigilat, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea: 
“OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE MOTORINA NAVALA NEACCIZATA. 
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 01.07.2020 ORA 12.00” 
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi 
asuma nici o responsabilitate pentru valabilitatea ofertei. 
Plicurile cu documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise la 
sediul Garzii de Coasta, Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta pana la data si ora mentionate in invitatia de 
participare. 
 
SECTIUNEA VI : INFORMATII SUPLIMENTARE 
VI.1) Contractul este periodic (dupa caz)                                                                     DA  □      NU  X 
Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare______________ 
VI.2) Contractul/ Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare/program 
operational/program national de dezvoltare rurala                                                        DA  □      NU  X 
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e) :_____________________ 
Tipul de finantare : 
Bugetul de stat                                      X 
Credite externe cu garantia statului      □ 
Fonduri europene                                  □      
Alte fonduri                                          X 
VI.3) Alte informatii (dupa caz) : 
În cazul în care se constata ca exista oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta 
va solicita reofertarea prin transmiterea in plic inchis a unor propuneri financiare imbunatatite. 
Se va prezenta acceptul referitor la prevederile contractuale stabilite de autoritatea contractanta, prin 
prezentarea declaratiei privind acceptarea conditiilor contractuale (formular J). Se va ataşa la formular, 
modelul de contract, semnat si stampilat pe fiecare pagină. 
Oferta depusă la o altă adresă decât cea precizata la pct.I.1) sau după expirarea datei limită 
pentru depunere va fi considerata oferta intarziata si va fi returnata nedeschisă, dupa expirarea 
termenelor legale privind utilizarea cailor de atac. 
VI.4) Cai de atac 
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa : Str. Stavropoleus, nr.6 
Localitate : Bucuresti Cod postal : 030084 Tara : Romania 
E-mail : office@cnsc.ro Telefon: +40 213104641   
Adresa internet (URL) : 
www.cnsc.ro 

Fax : +40 213104642  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 
Denumire oficiala: 
Adresa : 
Localitate : Cod postal : Tara : 
E-mail : Telefon :  
Adresa internet (URL) Fax :  
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
Denumire oficiala: Garda de Coastă 
Adresa : Aleea Zmeurei, nr.3 
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Localitate : Constanta Cod postal : 900433 Tara : România 
E-mail : contact@garda-de-
coasta.ro 

Telefon : +40 241553794  

Adresa internet (URL) : 
www.garda-de-coasta.ro 

Fax : +40 241553794  
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CAIET DE SARCINI 
PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE 

         “MOTORINA NAVALA NEACCIZATA” 
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Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerinţelor minimale pe baza carora se elaboreaza de 
catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru 
elaborarea si prezentarea ofertei. 
 
1. Obiectul achiziţiei publice 

                             

          Obiectul achiziţiei îl constituie furnizarea de motorina neaccizata (SR ISO 8217/2015) pentru 
mijloacele de mobilitate navală din dotarea Garzii de Coasta, din depozitele Furnizorului, cu plata la 
livrare, cu respectarea prevederilor cuprinse în documentele legislative naţionale şi standardele 
menţionate în cele ce urmează: 

 Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi a 
motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 346/2016 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi; 
 SR ISO 8217:2015. 
  
1.2. Cod CPV: 09134200-9 - Motorină. 
 
1.3. Cantități 
Cantitatea de carburant ce urmeaza a fi achiziţionata pe durata contractului este de 331.890,00 litri 15 
motorină  neaccizată.  

 
 1.4. Cerinţe și precizări: 
 
                                         CONDIŢII MINIME DE CALITATE A PRODUSULUI 
 

           Motorină (SR ISO 8217 – DMA): 

Caracteristica UM       Valoare 
minim maxim 

Vâscozitate cinematică la 40° C mm2/s 2 6 
Densitate la 15° C Kg/m3 - 890 
Indice cetanic - 40 - 
Conţinut de sulf a % masă - 0,1 
Punct de inflamabilitate º C 60 

55 
- 

Hidrogen sulfurat mg/kg - 2,0 
Indice de aciditate Mg 

KOH/g 
- 0,5 

Stabilitate la oxidare g/m3  25 
Reziduu carbon (pe 10% reziduu de 
distilare) 

% masă - 0,3 

Punct de curgere (superior): Iarnă / Vară º C / º C  -6 / 
0 
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Aspect Limpede și transparent 
Cenușă % masă  0,01 
Lubricitate, diametrul corectat al urmei de 
uzură (wsd 1,4) la 60 º C 

μm  520 

 a Ajustat față de prevederea SR ISO 8217 conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 346 / 2016 
privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi; 
      Furnizorul va asigura transportul motorinei neaccizate la următoarele locuri de livrare: 
Nr. 
Crt. 

Structura 
Locul de 
livrare 

U.M. 
Cantitatea  
necesară 

1 G.N. CONSTANŢA  CONSTANŢA litri 231.890,00  
2 G.N. MANGALIA MANGALIA litri 100.000,00 

TOTAL GARDA DE COASTĂ litri 331.890,00 
        
2.2. Standarde 

Produsul va îndeplini cel puţin condiţiile prevăzute de standardele menţionate de actele 
normative specifice, aflate în vigoare la data efectuării livrărilor, respectiv SR ISO 8217:2015. 
 
2.3. Recepţie, inspecţii şi teste, garanția produselor, reclamații – Cerințe impuse furnizorului și obligații 
ale părților. 

 Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se face în conformitate cu standardul menţionat 
anterior, la depozitele Achizitorului, de către comisia de recepţie desemnată de acesta. Achizitorul 
are dreptul să efectueze orice analize sau încercări permise de lege, pentru a se asigura de 
conformitatea produselor cu cerințele impuse; la cererea Achizitorului, Furnizorul va permite 
acestuia și efectuarea recepției calitative la depozitele proprii. 

 În situația în care, cu ocazia recepției Achizitorul măsoară cu instrumentele proprii acreditate 
metrologic, o cantitate mai mică de carburant decât cea înscrisă pe documentele de însoțire, iar 
diferența constatată este mai mare sau egală cu 0,5 % din totalul cantității care trebuia să fie 
livrată, acesta își rezervă dreptul de a plăti doar fracțiunea din valoarea facturii emise, 
corespunzând cantității recepționate și consemnate pe documentul de recepție; 

 Atunci când are dubii asupra calităţii produselor la momentul recepției, Achizitorul poate solicita 
prelevarea de mostre de carburanţi, în prezenţa unui reprezentant desemnat de Furnizor. 
Achizitorul va propune mostrele la analiză în laboratoarele recunoscute de Furnizor, iar dacă 
rezultatul analizelor nu corespunde caracteristicilor tehnice, produsele vor fi înlocuite cu 
suportarea tuturor cheltuielilor legale (inclusiv plata analizelor) de către Furnizor; 

 Garanţia produselor va fi de minim 6 luni pentru cantitatile de carburant achiziționate, cu 
respectarea condiţiilor de depozitare conform legislației aplicabile. Orice deteriorare calitativă 
apărută ulterior recepției și în perioada de garanţie a produsului, sesizată în scris Furnizorului și 
însoțită de rezultatul analizei efectuate pe probele martor la un laborator recunoscut, va fi urmată 
de înlocuirea produselor reclamate în maximum 10 de zile de la data reclamaţiei, fără nici o 
obligaţie de plată din partea Achizitorului. În situația în care este depăşit termenul specificat 
pentru rezolvarea reclamaţiilor în condițiile în care Achizitorul a făcut dovada neconformității 
produselor, Furnizorul se obligă la plata unor penalități de 0,05% / zi din valoarea produselor 
care nu au fost înlocuite la timp. 

 
3. Livrarea, documentele care însoţesc produsele, facturarea și plata produselor 
 
3.1. Livrare: 
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Produsul se va livra „franco-depozit achizitor”, respectând condiţiile contractuale, la  sediile 
Gărzii de Coastă prevazute in tabelul de la punctul 1.4, numai la comanda scrisă a achizitorului, 
transmisă prin fax sau prin poştă, în funcţie de nevoile de consum ale beneficiarului. 
               De asemenea, livrarea produsului se va efectua cu mijloacele de transport ale furnizorului 
însotite de către delegatul acestuia, avându-se în vedere respectarea normelor de Prevenire şi Stingere a 
Incendiilor, a Fişei Tehnice de Securitate şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, astfel încât 
livrarea acestuia să se realizeze în condiţii de siguranţă atât pentru sănătatea populaţiei, cât şi în vederea 
protecţiei mediului.  
      Transportul trebuie să corespundă normelor în vigoare, să asigure păstrarea calităţii produsului 
pe timpul transportului şi depozitării. Fiecare lot de produs va fi însoţit de documente de certificare a 
calităţii, precum şi documente de transport. 
  Cisternele folosite la transport trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic, să fie dotate cu 
motopompa si furtune de descarcare in lungime minima de 25 m, cu panouri de semnalizare a pericolului 
şi cu etichete de pericol, conform cerinţelor legale în vigoare. Nu se va admite transportul în recipiente 
din material plastic, vase de sticlă sau recipiente improvizate. 
 Costurile ocazionate de transportul la sediul beneficiarului a produsului solicitat cad în sarcina 
furnizorului şi vor fi  incluse în preţ. 

       După primirea/înregistrarea Comenzii, Furnizorul va transmite prin e-mail Achizitorului o 
confirmare de primire, document prin care se precizează, cel puțin, numărul de înregistrare al 
comenzii/data înregistrării, persoana de contact din cadrul Furnizorului, locația de livrare, cantitatea, 
sortimentul de carburant și data livrării acestuia. 

      Livrările vor fi făcute prin grija Furnizorului astfel încât recepția produselor la locația 
Achizitorului să se  efectueze în intervalul orar 08.00 – 15.00 în ziua stabilită prin Comandă (cu 
anunțarea în timp util a reprezentantului Beneficiarului despre ora estimată de livrare), respectându-se 
întocmai cantitățile comandate.  

Furnizorul se obligă ca indiferent de cantitățile de carburanți comandate, termenul limită de 
livrare la navele tanc/depozitele teritoriale ale Achizitorului să nu depășească 3 zile lucrătoare de la 
transmiterea comenzii, pentru efectuarea primei livrări la fiecare din locațiile achizitorului (cel puțin 
50% din totalul comandat), și în maxim 4 zile lucrătoare livrările să fie finalizate. Astfel, pentru 
comenzile primite luni livrările vor fi finalizate cel târziu joi, pentru livrările efectuate într-o singură 
tranșă și cel târziu vineri, pentru livrarea unor cantități mari.  

 
3.2. Documentele care însoţesc produsele: 

a) aviz de însoţire a mărfii; 
b) raport de încercare carburant; 
c) declaraţie de conformitate; 
d) notă de încărcare; 
e) proces-verbal de prelevare eşantioane (proba martor). 

 
3.3. Facturarea și plata produselor: 

 Furnizorul va factura produsele livrate în Litri 15.  
 Facturile emise vor specifica în mod obligatoriu, cel puțin: 

 denumirea Achizitorului parte în contract “Garda de Coasta”, urmată de denumirea locației 
aferente acestuia, unde a fost făcută livrarea; 

 termenul de plată, numărul comenzii, data înregistrării comenzii și data stabilită pentru 
livrare;  

 echivalența cantității facturate în litri la temperatura T (temperatura la momentul încărcării), 
în litri la T15° și respectiv în kilograme;  

 numele specialistului care a întocmit factura, semnătura acestuia și ștampila Departamentului 
Comercial (similar) al Furnizorului; 
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 alte date sau elemente impuse de legislația în vigoare. 
 

 Facturile vor fi emise cu data recepției produselor și se vor transmite Achizitorului:  
 în original semnat și ștampilat,  prin curier rapid,  
 ca scanare a originalelor, în ziua emiterii, la adresa achizitii,gardadecoasta@igpf.ro. 

 
 Furnizorul va accepta plata produselor prin Ordin de Plată, în termenul maxim de scadenta de 30 

zile de la data transmiterii facturii.  
 

Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini sunt minimale. Orice oferta care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica 
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale. 
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MODELE DE FORMULARE 
PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE 

         “MOTORINA NAVALA NEACCIZATA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta, telefon 0241.604228, fax 0241.553794, e-mail achizitii.gardadecoasta@igpf.ro 
 

 

 
17 

 
Această sectiune  contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea 

ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si 
evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare operator economic care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei 
sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate. 

FORMULARUL A 
Înregistrată la sediul autorităţii contractante: 
Constanta, Aleea Zmeurei, nr.3, România 
Nr. ........................... / ……….…………. 
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
Adresa: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
Către ............................................ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
  

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ………………, pentru atribuirea contractului 
................................................................................ (denumirea contractului de achiziţie publică), noi 
............................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat  
documentul ..............................................…..… privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma 
stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 
Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 
Cu stimă, 
[Nume ofertant], 
……........................... 
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă) 

 
FORMULARUL B 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
 

 ÎMPUTERNICIRE 
[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată 
să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea 
trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi 
trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere 
autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire într-o altă limbă. 
În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul economic, trebuie 
confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai 
partenerilor.] 
Numele în clar: _____________________________________________________ 
Semnătura: _____________________________________________________ 
In calitate de: _____________________________________________________ 
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________ 
                                                                                       (denumire/nume operator economic) 
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Data :[ZZ.LL.AAAA] 
FORMULARUL C 
Operator economic 
___________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

(evitarea conflictului de interese) 
 
 

1. Subsemnatul/a……………..................……........…, in calitate de ……............………………. 
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca 
obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii 
din procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, că nu mă aflu in 
situaţia prevăzută la art.59 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 
2. Subsemnatul/a……………..........…………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă 
dacă vor interveni modificări in prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, in cazul in care vom fi desemnaţi castigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si 
documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractate cu privire la orice aspect tehnic si 
financiar in legătură cu activitatea noastră. 
5. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate in procedura de achiziţie sunt: 
- Nume prenume, funcţia 
- Nume prenume, funcţia 
- Nume prenume, funcţia 
- Nume prenume, funcţia 
- Nume prenume, funcţia 
6. Ataşez la prezenta declaraţie informaţii relevante pentru verificarea potenţialei situaţii de conflict de 
interese, după cum urmează: 
i. Lista cu membrii Consiliului de Administraţie [introduceţi numele 1, numele 2 etc] 
ii. Lista cu membrii organului de conducere [introduceţi numele 1, numele 2 etc] 
iii. Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceţi numele 1, numele 2 etc] 
iv. Lista cu membrii acţionarilor/asociaţilor cu participare mai mult de 10% din capital [introduceţi 

numele 1, numele 2 etc] 
 
 
Data completarii: 

Operator economic, 
……....................... 

(semnatura autorizata) 
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                                                                                                                FORMULARUL D 
Operator economic 
___________________ 
(denumirea/numele) 
 

FORMATUL PENTRU OFERTA TEHNICĂ 
                                     Nume ofertant: [……………………………] 
 

1 2 3 4 5 

NR. ITEM 

CERINTELE SOLICITATE IN 

CAIETUL DE SARCINI / 
DOCUMENTAȚIE DE 

ATRIBUIRE 

CONFORMITATE  CERINTELE OFERTATE 

NOTE, REMARCI, REFERIRI 

LITERATURA TEHNICA 

1. 
(Această coloană va conţine 

cerinţele din caietul de sarcini 
( A nu se modifica) 

Confirmaţi 
conformitatea fiecărei 
cerinţe din caietul de 
sarcini  solicitată şi 
specificaţie tehnică   

la caietului de sarcini 
cerute    prin „DA” 

sau „NU”. 
 

SE VA DESCRIE FIECARE 
CERINŢĂ DIN CAIETUL DE 
SARCINI ASTFEL ÎNCÂT SĂ 

REZULTE ASUMAREA 
FIECĂREIA DE CĂTRE 

OFERTANT. 

 

     

 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
 ATENTIE: 
1. Oferta trebuie să fie suficient de clară şi detaliată pentru a permite Comisiei o comparare facilă între cerintele cerute şi cerintele oferite.
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FORMULARUL E 

 
    OFERTANTUL 
    ....................... 
    (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
 
                                                Catre ..................................................... 
                                                  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
............/(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 
documentatia mentionata mai sus, sa furnizam ................./(denumirea produselor) pentru suma 
de........................./(suma in litere si cifre) lei,  reprezentand ...................../(suma in litere si cifre) euro, 
plătibilă după recepţia serviciilor. 
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam motorina navala 
neaccizata in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ......................./(durata in litere si in 
cifre) zile, respectiv pana la data de ..................../(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si 
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 
angajant intre noi. 
    5. Alaturi de oferta de baza: 
    [] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in 
mod clar "alternativa"; 
    [] nu depunem oferta alternativa. 
    (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 
puteti primi. 
 
                Data completării ......................    Operator economic, 
                                        
                 …………………………. 
                                                                                
                       (stampila si semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL F 
     
    OFERTANTUL 
    ....................... 
    (denumirea/numele) 

 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
Motorina navala neaccizata 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire produs U/M Cantitate  
Pret unitar/ 
litru (lei) 

Valoare 
(lei) 

Pret 
unitar/ 
litru 

(euro) 

Valoare 
(euro) 

Obs 

1 Motorina neaccizata  litri 15 331.890,00      

 
      TOTAL VALOARE = _____________ (in lei si Euro) 

 
 
Data completării ......................          Operator economic, 
                                        
               …………………………. 

               (stampila si semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL H  
 
OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 

 
Declaratie respectare art.51 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile  

 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea 
ofertantului) declar pe propria răspundere ca mă angajez să prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii 
contractului, în conformitate cu obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al relatiilor de muncă, 
stabilite prin legislaţia adoptată de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională . 
 
De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la 
condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 
 
Data completării ....................... 
               
               Ofertant, 
…….................................. 
(nume, semnătura autorizată şi ştampila) 

FORMULARUL I 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

„Motorina navala neaccizata” 
 cod CPV 09134200-9 - Motorină 

 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
    

1. Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Garda de Coasta pentru atribuirea contractului 
de furnizare produse „Motorina navala neaccizata”, cod CPV 09134200-9 - Motorină, 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.  
                 
2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun:  
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 
2.3 Contribuţia financiară / tehnică / profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
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publică este: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va 
efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
2.5. Asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asocierii 
este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociatilor şi este răspunzător în 
nume propriu şi în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului. 
3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării 
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei 
comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

 
6. Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa / 
adresele ......................................................., prevăzute la art. ......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 
7. Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 

Liderul asociaţiei: 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 
specifice ale obiectului contractului.  
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FORMULARUL J 
   OFERTANTUL        
..................................      
(denumirea/numele)      
 
 
 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 
 

 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al ................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar că sunt de acord cu toate prevederile Documentatiei 
de atribuire şi prin prezenta ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.  
Anexam draftul contractului aprobat şi semnat pe fiecare pagină.  
 
 Data completării ......................    Operator economic, 
                                        
                 …………………………. 
                                                                                
                       (stampila si semnatura autorizată ) 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular K 
____________________ 
   (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 
 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 
situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia 
dintre următoarele infracţiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale 
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 
în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al societătii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face 
obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  

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. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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  OPERATOR ECONOMIC        Formular L 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 SI 167 DIN LEGEA 98/2016 
 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de 
____________________________________________ pentru achiziţia de 
__________________________________________________, cod CPV _____________________, la data 
de ____________________ organizată de _______________________ (denumirea autorităţii contractante), 
declar pe proprie răspundere că: 

 
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea 
98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016, 
respectiv:  

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru 
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată 
încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe 
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f)  nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 

concurenţei; 
g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate 
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese 
sau alte sancţiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare 
şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative 
solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem 
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu 
am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor 
autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea 
acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator 
economic.  

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. 
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Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Operator economic, 

_________________ 
 (semnătura autorizată )
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CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII  
PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE 

         “MOTORINA NAVALA NEACCIZATA” 
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                                                                   CONTRACT   DE  FURNIZARE 
nr.______________din_______________ 

 
 

1.    Preambul 
 
În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice,  s-a încheiat prezentul contract de furnizare de 
produse, între 
Garda de Coasta cu sediul in Aleea Zmeurei, nr.3, judetul Constanta, telefon/fax:0241.553794, CUI  
29521430, cont trezorerie RO 11 TREZ 23123610120 XXXXX deschis la Trezoreria Constanta, 
reprezentata prin comisar sef de politie Cicu Laurentiu-Cristian - Director, in calitate de achizitor, pe de o 
parte şi  
…………. adresa sediu: ……………,  telefon/fax ………., număr de înmatriculare  ……., cod de 
înregistrare fiscală ………. cont trezorerie ………., reprezentat prin …………….., având funcţia de 
……….., în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între 
Achizitor, pe de o parte, şi furnizor, pe de altă parte. Contractul, în sensul celor de mai sus, cuprinde 
prezentul contract şi toate anexele specificate la art. 8; 
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul datorat Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse – carburant motorină neaccizata, pe care furnizorul se obligă, prin contract să o furnizeze 
achizitorului;  
e. servicii – activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, manipularea, asigurarea, 
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 cand prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, 
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de 
componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului; 
g. destinatie finala – locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
h. forta majoră – conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 
inevitabil, mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă 
ci enunţiativă. Nu este 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 calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifică în 
mod diferit. 
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Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv să vânda, si să livreze la sediul structurilor Garzii de 
Coasta specificate în caietul de sarcini, 331.890,00 litri 15° C motorină neaccizată, la densitatea medie 
stabilita la 15º C, în valoare de ……….….. lei/ …………….Euro, faraTVA. 
4.2 - Achizitorul se obliga să achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul produselor convenit 
in prezentul contract. 
4.3 - Prezentul contract nu impune achizitorului obligaţia de a achiziţiona produsele în cantităţile specificate 
în Anexa (Centralizator de preţuri) şi nu conferă furnizorului niciun drept cert de furnizare a acestora.  
 
5. Pretul contractului 
5.1 - Pretul total al contractului este de ………… lei/ ……………..Euro, TVA inclus. 
5.2 - Preţul unitar nu se ajusteaza pe toată perioada de derulare a prezentului contract.     
 
6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este până la .................... 
6.2 - Prezentul contract  încetează să producă efecte la data îndeplinirii obligaţiilor asumate de către ambele 
părţi.   
 
7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului incepe la data semnării de către ambele Părţi. 
 
8. Documentele contractului 
8.l - Documentele contractului subsecvent sunt:  

- caietul de sarcini; 
- propunerea tehnica si propunerea financiara; 
- alte documente; 

 
9. Obligatiile principale ale furnizorului 
9.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate în 
propunerea tehnică. 
9.2 - Furnizorul se obligă să livreze produsele la destinaţiile prevăzute in maxim 4 zile lucrătoare de la 
primirea comenzii.  
9.3 - Transportul se va face gratuit de către furnizor, cu cisterne auto, autorizate şi calibrate metrologic, cu 
sigiliile din depozitul de livrare.  

10. Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 
10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul de scadenta de 30 zile 
de la primirii facturii.  
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul contractual, atunci furnizorul are dreptul de a sista 
livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de 
efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea 
produselor in cel mai scurt timp posibil. 
10.4 - Achizitorul are obligaţia de a respecta prevederile legale privind deplasarea produselor in regim 
suspensiv, în conformitate cu prevederile Codului fiscal român şi Normele sale de aplicare, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
 



Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta, telefon 0241.604228, fax 0241.553794, e-mail achizitii.gardadecoasta@igpf.ro 
 

 

 
31 

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, 
atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,05 % 
pe zi din valoarea marfii comandate si nelivrate. 
11.2 Dacă penalităţile vor atinge procentul de 15% din valoarea totală a contractului, achizitorul va avea 
dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără nicio formalitate. 
11.3 Dacă achizitorul a devenit îndreptăţit să aplice sancţiunile prevăzute în articolele 11.1–11.2, acesta 
poate, după ce-l notifică în acest sens în scris, pe furnizor, să rezilieze contractul, caz în care furnizorul nu are 
dreptul la despăgubiri. 
11.4 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plată in termenul de 30 de zile de la data 
scadentei, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 
procentuala de 0,05 % pe zi din valoarea facturii neonorate, penalitati care se datoreaza incepand cu prima 
zi dupa data scadentei, până la procentul de 15% din valoarea contractului fara T.V.A.. 
11.5 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil 
si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese. 
11.6 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
12. Receptie, inspectie si teste 
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. Furnizorul răspunde de calitatea 
produselor livrate, conform certificatelor de calitate. 
12.2. - Asigurarea calităţii şi recepţia produselor se efectuează in conformitate cu prevederile 
documentaţiei de asigurare a calităţii şi de execuţie ale furnizorului, cu prevederile propunerii tehnice şi ale 
caietului de sarcini.  
12.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei finale calitative şi cantitative se vor face la locatiile 
prevazute in caietul de sarcini. 
12.4 - Dacă la momentul recepţiei există indicii că produsul livrat nu corespunde calitativ ofertei tehnice, 
achizitorul are dreptul de a solicita, pe cheltuiala sa, prelevarea mostrelor şi testarea produsului, printr-un 
inspector independent, agreat de ambele părţi contractante. Prelevarea probelor in vederea testării se va 
efectua la momentul primirii mărfii, de către inspectorul independent, in prezenţa delegatului furnizorului. 
Se vor prelua 3 (trei) mostre şi se vor sigila, una va fi predată inspectorului independent, pentru testare, una 
va fi predată furnizorului, una va rămane la achizitor. In acest caz cisterna va rămane nedescărcată, la 
dispoziţia furnizorului.  
Dacă in urma testării, produsul nu corespunde cerinţelor din caietul de sarcini/oferta tehnică a furnizorului, 
achizitorul are dreptul să-l refuze, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:   
a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.  
12.5 - Recepţia cantitativă a carburantului se va face la achizitor, in baza avizului de însoţire a mărfii emis 
de furnizor şi a tichetului de descărcare/ livrare emis de debitmetrul cisternei.  
In cazul in care la recepţia de la destinaţie se constată o diferenţă intre cantitatea precizată în aviz şi 
cantitatea descărcată efectiv la cumpărător (al cărei nivel este inregistrat in tichetul tipărit de debitmetrul 
instalat pe cisterna auto), orice diferenţă care depăşeşte cuantumul de 0,5% va fi suportată de vanzător. In 
acest caz, cumpărătorul va accepta la recepţie o diferenţă de maximum 0,5% din cantitatea de produse 
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facturată, reprezentand abaterea tolerată a debitmetrului instalat pe cisterna auto. Operaţiunile de măsurare 
a produselor sunt stabilite pe unitatea de 1.000 (una mie/mc) litri, la temperatura de 15 grade Celsius. 
13. Livrarea si documentele care insotesc produsele 
13.1- Furnizorul are obligatia de a livra produsele la locatiile prevazute in caietul de sarcini, respectând: 
   a) datele convenite; si 
   b) termenul comercial stabilit, 
după primirea comenzii de livrare.  
13.2 -  Comanda va conţine obligatoriu următoarele elemente: tip carburant, cantitate, persoană contact şi 
nr. telefon, precum şi orice alte elemente pentru a ajuta la trimiterea eficientă a mărfii. Comanda va fi 
transmisă prin fax la nr.____________   .  
Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insoţesc produsele :  

f) aviz de însoţire a mărfii; 
g) raport de încercare carburant; 
h) declaraţie de conformitate; 
i) notă de încărcare; 
j) proces-verbal de prelevare eşantioane (proba martor). 

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa 
receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de 
furnizor pentru livrare. 
13.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor 
de receptie a produselor. 
14. Servicii 
14.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, Furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii 
furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. 
15. Ajustarea pretului contractului  
15.1  - Preţul rămâne ferm pe toată perioada de derulare a prezentului contract. 
16. Amendamente 
16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, în condiţiile prevăzute de art.221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice. 
17. Intarzieri in indeplinirea contractului 
17.1 - Furnizorul are obligatia de a îndeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in 
comenzile de livrare. 
17.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta comenzile de livrare sau de 
prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
17.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului. 
18. Denunţarea unilaterală a contractului 
18.1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral 
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.164-167 din Legea nr.98/2016; 
    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; 
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 c) prin rezilierea ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, fără punere în întârziere sau orice altă formalitate. 
18.2. În situaţia nerespectării dispoziţiilor art.222 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică. 
 
19. Forta majora 
19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
19.2 - Forta  majora  exonereaza  partile  contractante  de  indeplinirea  obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
19.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 
dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
20. Solutionarea litigiilor 
21.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve 
in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre 
instantele judecatoresti competente din Romania. 
 
21. Limba care guverneaza contractul 
21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba română. 
 
22. Comunicari 
22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
            (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
22.2 - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
22.3 a) Pentru Achizitor: 
            Adresa : Constanta, Aleea Zmeurei, nr.3,   
            Telefon: +40 241553794, fax +40 241553794,  
            Persoana de contact: Dinu Costel, tel. 0724517358; Branciog Marian, tel. 0744262473. 
         b) Pentru Furnizor :  
           Adresa : ….  

Telefon : ……. 
E-mail: …. 
Persoana de contact : …………….. 
E – mail : ……………  

 
23. Legea aplicabila contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
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Partile au inteles sa incheie astazi, _________, prezentul contract in doua exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.  
 
ACHIZITOR         FURNIZOR   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


