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Capitolul I.  Instrucțiuni pentru ofertanți 
 A. Generalități 

1. Domeniul de 
aplicare al 
Ofertei 

1.1 În legătură cu cererea de oferte specificată în Fişa de date privind 
licitaţia (FDL), Beneficiarul, după cum se specifică în FDL, va 
emite aceste Documente de licitaţie pentru livrarea de Bunuri și 
Servicii Conexe în modul specificat în Capitolul VII – Cerinţe. 
Numele, numărul de identificare și numărul de loturi (contracte) ale 
acestei licitaţii sunt specificate în FDL. 

1.2 În aceste Documente de licitație: 

(a) Termenul ”în scris” înseamnă comunicat în formă scrisă 
(de exemplu, prin poștă, e-mail, fax, telex), cu confirmarea 
primirii; 

(b) Cu excepţia cazului în care contextul impune altfel, 
cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar 
cuvintele care indică pluralul includ și singularul; și 

(c) ”Zi” înseamnă zi calendaristică. 

2. Sursa 
fondurilor 

2.1 Împrumutatul sau Beneficiarul (denumit în continuare 
”Împrumutat”) specificat în FDL a solicitat sau a primit finanţare 
(denumită în continuare ”fonduri”) de la Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau Agenţia Internaţională 
pentru Dezvoltare (denumite în continuare ”Banca”) în suma 
specificată în FDL, pentru proiectul menţionat în FDL. 
Împrumutatul intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru 
plăţi eligibile conform Contractului pentru care au fost emise aceste 
Documente de licitaţie. 

2.2 Plata de către Bancă va fi efectuată numai la solicitarea 
Împrumutatului și după aprobarea de către Bancă, și va respecta, în 
toate privințele, termenii și condiţiile Acordului de Împrumut (sau 
altă finanţare). Acordul de Împrumut (sau altă finanţare) interzice 
orice retragere din contul de Împrumut (sau altă finanţare) în scopul 
oricărei plăţi către persoane sau entităţi, sau pentru orice import de 
Bunuri, dacă acea plată sau acel import, conform informațiilor 
Băncii, este interzis/ă printr-o decizie a Consiliului de Securitate al 
ONU, adoptată în temeiul Capitolului VII din Carta Naţiunilor 
Unite. Nimeni altcineva în afară de Împrumutat nu va obţine 
drepturi pe seama Acordului de Împrumut (sau altă finanţare), nici 
nu va avea pretenţii faţă de sumele asigurate de Împrumut (sau altă 
finanţare). 

3. Practici corupte 
și frauduloase 

3.1 Banca solicită respectarea politicii sale privind practicile corupte și 
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frauduloase, după cum este prevăzută în Capitolul VI. 

 
3.2 În conformitate cu această politică, Ofertanții vor permite și vor 

cere agenţilor săi (declaraţi sau nu), sub-contractanţilor, 
consultanților sub-contractaţi, prestatorilor de servicii sau 
furnizorilor pe care îi au, să permită Băncii inspecţia tuturor 
conturilor, evidenţelor și altor documente referitoare la orice 
prezentare a cererii de participare, prezentare a ofertei (în cazul 
în care este precalificată) și execuţie a Contractului (în cazul 
atribuirii), precum și auditul acestora de către auditori numiţi de 
Bancă. 

4. Ofertanți 
eligibili 

4.1 Un Ofertant poate fi o companie care este o întreprindere 
privată, o întreprindere deţinută de stat – sub incidența IPO 4.5 
– sau o combinaţie a acestora sub formă de întreprindere mixtă 
(ÎM), conform unui acord existent, sau cu intenţia de a încheia 
un acord în baza unei scrisori de intenţie. În cazul unei 
întreprinderi mixte, toţi membrii acesteia poartă răspunderea 
solidară și individuală pentru execuţia Contractului, conform 
termenilor Contractului. ÎM va desemna un reprezentant, care 
va avea competența de a desfăşura orice activităţi, pentru și în 
numele oricăror membri ai ÎM, în timpul procesului de licitaţie 
și, în cazul atribuirii Contractului către ÎM, în timpul execuţiei 
Contractului. În cazul în care nu se specifică în FDL, numărul 
de membri în ÎM nu este limitat. 

4.2 Un Ofertant nu trebuie să aibă conflicte de interese. În caz 
contrar, acesta va fi descalificat. În scopul acestui proces de 
licitaţie, se consideră că un Ofertant are un conflict de interese, 
dacă:  

(a) controlează, în mod direct sau indirect, este controlat de, 
sau se află sub control comun împreună cu un alt 
Ofertant; sau 

(b) primeşte sau a primit o subvenţie directă sau indirectă de 
la un alt Ofertant; sau 

(c) are acelaşi reprezentant legal ca și un alt Ofertant; sau 

(d) are o relaţie cu un alt Ofertant, în mod direct sau prin 
terțe părţi comune, care îl plasează în poziţia de a 
influenţa oferta unui alt Ofertant, sau de a influenţa 
deciziile Beneficiarului privind procesul de licitaţie; sau 

(e) participă cu mai mult de o ofertă în acest proces de 
licitație. Participarea unui Ofertant cu mai mult de o 
ofertă va duce la descalificarea tuturor ofertelor în care 
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este implicat acel Ofertant. Totuşi, acest fapt nu 
limitează includerea aceluiaşi sub-contractant în mai 
mult de o ofertă; sau  

(f) oricare din afiliații săi a participat în calitate de 
consultant la elaborarea proiectului sau a specificaţiilor 
tehnice pentru Bunurile care constituie obiectul ofertei; 
sau  

(g) oricare din afiliații săi a fost angajat (sau este propus a fi 
angajat) de către Beneficiar sau Împrumutat pentru 
implementarea Contractului; sau   

(h) ar urma să furnizeze bunuri, lucrări sau servicii, altele 
decât consultanță, rezultate din sau legate direct de 
serviciile de consultanţă pentru pregătirea sau 
implementarea proiectului, specificate în FDL IPO 2.1, 
prestate de el sau de oricare afiliat care controlează în 
mod direct sau indirect, este controlat de sau se află sub 
control comun împreună cu acea firmă; sau 

(i) are o relaţie strânsă, de afaceri sau de familie, cu un 
specialist al Împrumutatului (sau al agenţiei de 
implementare a proiectului, sau al unui beneficiar al unei 
părţi a împrumutului), care: (i) este implicat direct sau 
indirect în elaborarea documentelor de licitaţie sau a 
specificațiilor pentru Contract și/sau în procesul de 
evaluare a acelui Contract; sau (ii) ar putea fi implicat în 
implementarea sau supravegherea acelui Contract, cu 
excepţia cazului în care conflictul rezultat dintr-o astfel 
de relaţie a fost soluționat într-un mod acceptabil pentru 
Bancă, pe parcursul procesului de achiziţii și execuţie a 
Contractului. 

4.3 Un Ofertant poate avea naţionalitatea oricărui stat, sub incidența 
restricţiilor impuse prin IPO 4.7. Se consideră că un Ofertant are 
naţionalitatea unui stat dacă este constituit, înfiinţat sau înregistrat 
în acel stat și activează conform prevederilor legislaţiei din acel 
stat, fapt dovedit de actul său constitutiv (sau documentele de 
constituire sau asociere echivalente) și, după caz, de documentele 
sale de înregistrare. Acest criteriu se aplică și la stabilirea 
naţionalităţii sub-contractanţilor sau consultanților sub-contractaţi 
propuşi, pentru orice parte a Contractului, inclusiv Servicii 
Conexe. 

4.4 Un Ofertant care a fost sancţionat de Bancă în conformitate cu IPO 
3.1, inclusiv în conformitate cu Ghidul Băncii pentru prevenirea și 
combaterea corupţiei în proiectele finanțate prin împrumuturi 
BIRD și din creditele și granturile AID (”Ghidul privind 
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anticorupţia”), nu este eligibil pentru procesul de precalificare, 
ofertă sau pentru atribuirea unui Contract finanţat de Bancă, sau 
pentru a beneficia financiar sau în alt mod de un astfel de Contract, 
pe o perioadă de timp stabilită de către Bancă. Lista companiilor și 
persoanelor excluse este disponibilă pe pagina electronică 
specificată în FDL. 

 
4.5 Ofertanții care sunt întreprinderi sau instituţii de stat din ţara 

Beneficiarului pot participa numai dacă pot confirma că: (i) au 
autonomie juridică și financiară; (ii) activează în temeiul dreptului 
comercial; și (iii) nu sunt agenţii dependente de Beneficiar. Pentru 
a fi eligibilă, o întreprindere sau o instituţie de stat trebuie să 
confirme, spre satisfacţia Băncii, prin orice documente relevante, 
inclusiv Statutul său și alte informaţii pe care Banca le poate 
solicita, că: (i) este o persoană juridică separată de guvern; (ii) nu 
beneficiază în prezent de subvenţii substanţiale sau suport bugetar; 
(iii) activează ca orice societate comercială și, printre altele, nu 
este obligată să transfere guvernului excedentele sale, poate obţine 
drepturi și obligaţii, poate împrumuta fonduri, fiind responsabilă 
pentru rambursarea datoriilor sale, și poate fi declarată în faliment; 
și (iv) nu participă la vreo licitaţie pentru un Contract care urmează 
a fi atribuit de către departamentul sau agenţia de stat care, 
conform legilor și regulamentelor aplicabile, este autoritatea sa de 
raportare sau de supraveghere sau are capacitatea de a o influenţa 
sau controla. 

4.6 Un Ofertant nu va fi exclus de la licitaţie de către 
Beneficiar/Împrumutat ca urmare a efectului unei declaraţii privind 
garanţia de participare la licitație. 

4.7 Companiile și persoanele nu sunt eligibile dacă se indică astfel în 
Capitolul V și: (a) în materie de drept sau reglementări oficiale, 
ţara Împrumutatului interzice relaţiile comerciale cu acel stat, cu 
condiţia că Banca are garanţia că acea excludere nu împiedică o 
concurenţă reală pentru furnizarea bunurilor sau contractarea 
lucrărilor sau serviciilor solicitate; sau (b) printr-un act de 
respectare a deciziei Consiliului de Securitate al ONU, adoptată 
conform Capitolului VII din Carta Naţiunilor Unite, ţara 
Împrumutatului interzice orice import de bunuri sau contractare de 
lucrări sau servicii din acel stat, sau orice plăţi către acel stat, către 
o persoană sau o entitate din acel stat. 

4.8 Un Ofertant va oferi probe de eligibilitate aprobate de către 
Beneficiar, solicitate în mod rezonabil de către Beneficiar. 

5. Bunuri și 
Servicii Conexe 

5.1 Toate Bunurile și Serviciile Conexe spre a fi furnizate în baza 
Contractului și finanțate de către Bancă pot proveni din orice stat, 
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eligibile sub rezerva restricțiilor specificate în Capitolul V – Țările eligibile. 

5.2 În scopurile acestei clauze, termenul “Bunuri” include mărfuri, 
materii prime, utilaje, echipamente și instalații industriale; și 
“Servicii Conexe” include servicii cum ar fi asigurarea, 
instalarea, instruirea și întreținerea inițială. 

5.3 Termenul “origine” comportă semnificația țării, unde bunurile 
au fost exploatate, cultivate, produse, fabricate sau procesate; 
sau, prin fabricare, procesare sau asamblare, rezultă un alt 
articol recunoscut comercial, care diferă substanțial în 
caracteristicile sale de bază de componentele sale. 

 B. Conţinutul Documentelor de licitaţie 

6. Secţiuni ale 
documentului 
de licitaţie 

 

Documentele de licitaţie constau din Părțile 1 și 2, care includ toate 
capitolele specificate în continuare și care trebuie să fie interpretate 
împreună cu orice completări emise în conformitate cu IPO 8. 

Partea 1 

 Capitolul I. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO) 

 Capitolul IV. Formulare de licitație 

 Capitolul V. Țările eligibile 

 Capitolul VI. Politica Băncii – Practici corupte și 
frauduloase 

 Capitolul VIII. Condiţiile Generale ale Contractului (CGC) 

 Capitolul X. Formulare pentru contracte 

 Partea 2 

1. Capitolul II. Fişa de date privind licitaţia (FDL) 

2. Capitolul III. Criterii de evaluare și calificare 

3. Capitolul VII. Cerinţe 

4. Capitolul IX. Condiţiile Speciale ale Contractului (CSC) 

 6.1 Cererea de ofertă emisă de Beneficiar nu face parte din Documentul 
de licitație. 

6.2 Dacă nu sunt obţinute direct de la Beneficiar, Beneficiarul nu 
răspunde pentru plenitudinea Documentelor de licitaţie, a 
răspunsurilor la cererile de clarificare, a procesului-verbal al 
şedinţei pre-ofertă (dacă este cazul), sau a completărilor la 
Documentele de licitaţie, conform IPO 8. În cazul oricărei 
contradicţii, documentele obţinute direct de la Beneficiar vor avea 
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prioritate. 

6.3 Se preconizează ca Ofertantul să studieze toate instrucţiunile, 
formularele, condiţiile și specificaţiile din Documentele de licitaţie 
și să furnizeze împreună cu oferta sa toate informaţiile și 
documentele solicitate prin Documentele de licitaţie. 

7. Clarificarea 
Documentelor 
de licitaţie 

7.1 Un Ofertant care solicită o clarificare a unui Document de licitaţie 
va contacta în scris Beneficiarul, la adresa acestuia specificată în 
FDL. Beneficiarul va răspunde în scris la orice solicitare de 
clarificare, în condiţia ca aceasta să fie primită până la data limită 
de prezentare a ofertelor, într-o perioadă specificată în FDL. 
Beneficiarul va transmite copii ale răspunsului său tuturor 
ofertanților care au obţinut Documentele de licitaţie în conformitate 
cu IPO 6.3, inclusiv o descriere a solicitării de informaţii, dar fără a 
identifica sursa acesteia. Dacă în FDL se specifică astfel, 
Beneficiarul va publica cu promptitudine răspunsul său și pe pagina 
web indicată în FDL. În cazul în care clarificarea duce la 
schimbări ale elementelor esenţiale ale Documentelor de licitaţie, 
Beneficiarul va modifica Documentele de licitaţie urmând 
procedura din IPO 8 și IPO 22.2.  

8. Modificarea 
Documentului 
de licitaţie 

8.1 Beneficiarul poate modifica Documentele de licitaţie oricând înainte 
de data limită de prezentare a ofertei, prin emiterea unor completări. 

8.2 Orice completare emisă este parte a Documentelor de licitaţie și va fi 
comunicată în scris tuturor celor care au obţinut de la Beneficiar 
Documentul de licitaţie în conformitate cu IPO 6.3. De asemenea, 
Beneficiarul va publica prompt completarea pe pagina sa web, în 
conformitate cu IPO 7.1. 

8.3 Pentru a oferi potențialilor ofertanţi un termen rezonabil în care să ia 
în considerare o completare la elaborarea ofertelor, Beneficiarul 
poate, la discreţia sa, să amâne data limită de prezentare a ofertelor, 
conform IPO 22.2. 

 C. Pregătirea ofertelor 

9. Costul licitației 9.1 Ofertantul va suporta toate costurile asociate cu întocmirea şi 
prezentarea ofertei sale, iar Beneficiarul nu va fi în nici un caz 
responsabil pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau 
rezultatul procesului de licitaţie. 

10. Limba de 
prezentare a 
ofertei 

10.1 Oferta, precum şi toată corespondenţa și documentaţia ce ţine de 
ofertă, schimbate între Ofertant şi Beneficiar, trebuie să fie în limba 
specificată în FDL. Documentele justificative și literatura tipărită 
care fac parte din ofertă pot fi scrise într-o altă limbă, atât timp cât 
sunt însoţite de o traducere certificată a fragmentelor pertinente în 
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limba specificată în FDL, caz în care, în scopurile interpretării 
ofertei, traducerea certificată va avea prioritate. 

11. Documentele 
care constituie 
Oferta 

11.1 Oferta va cuprinde următoarele: 

(a) Scrisoarea de ofertă, conform IPO 12; 

(b) Tabelele completate, conform IPO 12 și 14; 

(c) Garanţia de participare la licitaţie sau Declaraţia privind 
garanţia de participare la licitaţie, conform IPO 19.1; 

(d) Nu se aplică 

(e) Confirmare scrisă autorizând semnatarul Ofertei să-şi 
asume obligaţii faţă de Ofertant, conform IPO 20.2; 

(f) Dovezi documentare conform IPO 17, care confirmă 
calificările Ofertantului pentru executarea Contractului, 
dacă oferta este acceptată;   

(g) Dovezi documentare conform IPO 17, care confirmă 
eligibilitatea Ofertantului de a prezenta Oferta; 

(h) Dovezi documentare conform IPO 16, că Bunurile și 
Serviciile Conexe, spre a fi furnizate de Ofertant, sunt de 
origine eligibilă; 

(i) dovezi documentare conform IPO 16 și IPO 30, că 
Bunurile și Serviciile Conexe sunt conforme Documentelor 
de licitație; 

(j) Orice alt document solicitat de FDL. 

11.2 Suplimentar cerinţelor din IPO 11.1, ofertele prezentate de ÎM vor 
include a copie a Acordului privind întreprinderea mixtă, încheiat 
între toţi membrii. Ca alternativă, toţi membrii vor semna o scrisoare 
de intenţie aferentă execuţiei Acordului privind ÎM în cazul unei 
oferte câștigătoare, pe care o vor prezenta împreună cu oferta și cu o 
copie a Acordului propus.  

11.3 În Scrisoarea de ofertă, Ofertantul va furniza informaţii despre 
comisioane și indemnizaţii, dacă este cazul, plătite sau care urmează 
a fi plătite agenţilor sau oricărei alte părţi în legătură cu oferta. 

12. Scrisoarea de 
ofertă și 
Tabelele de 
prețuri 

12.1 Scrisoarea de ofertă și Tabelele de prețuri vor fi întocmite utilizând 
formularele relevante oferite în Capitolul IV – Formulare de licitaţie. 
Formularele trebuie să fie completate fără nici o modificare în text și 
nu se acceptă înlocuiri, cu excepţia celor prevăzute în IPO 20.2. 
Toate spaţiile libere vor fi completate cu informaţiile solicitate. 
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13. Oferte 
alternative 

13.1 Nu se aplică. 

14. Preţurile și 
reducerile 
Ofertei 

14.1 Preţurile și reducerile indicate de Ofertant în Scrisoarea de ofertă și 
în Tabele vor respecta cerinţele de mai jos. 

14.2 Toate loturile (contractele) și articolele trebuie să fie enumerate 
și să aibă prețuri separate în Tabelele de prețuri.  

14.3 Preţul indicat în Scrisoarea de ofertă, conform IPO 12.1, va fi preţul 
total al Ofertei, fără reducerile oferite.  

14.4 Ofertantul va indica eventualele reduceri și metodologia de aplicare 
a lor în Scrisoarea de ofertă, conform IPO 12.1. 

14.5 Prețurile indicate de către Ofertant vor fi fixate în cadrul 
executării de către Ofertant a Contractului și nu vor fi supuse 
unor modificări.    

14.6 Dacă se specifică astfel în IPO 1.1, ofertele sunt solicitate pentru 
loturi (contracte) separate sau pentru orice combinaţie de loturi 
(pachete). Dacă nu este specificat altfel în FDL, prețurile indicate 
vor corespunde cu 100 la sută din articolele specificate în fiecare lot 
și 100 la sută din cantitățile specificate pentru fiecare articol din lot. 
Ofertanții care doresc să ofere reduceri pentru atribuirea a mai mult 
de un Contract vor specifica în ofertele lor reducerile de preţ 
aplicabile fiecărui pachet sau, ca alternativă, contractelor 
individuale din pachet. Reducerile vor fi prezentate conform IPO 
14.4, în condiţia în care ofertele pentru toate loturile (contractele) 
sunt deschise simultan. 

14.7 Nu se aplică. 

14.8 Prețurile vor fi indicate conform specificărilor din Tabelul de 
prețuri inclus în Capitolul IV – Formulare de licitație. 
Dezagregarea componentelor de prețuri este necesară doar 
pentru informarea Beneficiarului și nu va fi realizată o careva 
verificare aritmetică. Prețurile vor fi bazate pe “Livrarea la locul 
destinației finale” și vor fi introduse după cum urmează: 

(i) prețul pentru Bunuri indicate EXW (ex-lucrări, ex-
instalație, ex depozit, ex showroom, sau ‘de pe raft’, 
după caz), inclusiv toate taxele vamale și impozitele 
pe vânzări, și alte impozite deja achitate sau plătibile 
pentru componentele și materiile prime utilizate la 
fabricarea sau asamblarea Bunurilor;  

(ii) oricare impozit pe vânzări al țării Beneficiarului și 
alte impozite plătibile pentru Bunuri, în cazul în care 
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Contractul este atribuit Ofertantului; și 

(iii) prețul pentru transportul intern, asigurare și alte 
servicii locale necesare pentru a livra Bunurile la 
destinația lor finală (locația Proiectului) specificată în 
FDL. 

14.9  Pentru Serviciile Conexe, altele decât transportul intern și alte 
servicii necesare pentru a livra Bunurile la destinația lor finală, 
oricând astfel de servicii conexe sunt specificate în Cerințe: 

(i) prețul fiecărui articol care include servicii conexe 
(inclusiv orice impozite aplicabile).  

15. Valutele Ofertei 
și plăţii 

15.1 Valuta Ofertei și valuta plăţilor vor fi moneda țării Beneficiarului 
specificată în FDL. 

16. Documente care 
confirmă 
eligibilitatea și 
conformitatea 
Bunurilor și 
Serviciilor 
Conexe 

16.1 Pentru a determina eligibilitatea Bunurilor și Serviciilor Conexe 
în corespundere cu IPO 5, ofertanții vor completa declarațiile 
privind țara de origine în Formularele tabelelor de prețuri, 
incluse în Capitolul IV – Formulare de licitație. 

16.2 Pentru a determina conformitatea Bunurilor și Serviciilor 
Conexe cu Documentele de licitație, Ofertantul va oferi 
documente justificative, ca parte a ofertei prezentate, că Bunurile 
corespund specificațiilor tehnice și standardelor specificate în 
Capitolul VII – Cerințe. 

16.3 Documentele justificative pot fi sub formă de literatură, desene 
sau date, și vor include o descriere detaliată pentru fiecare articol 
a caracteristicilor tehnice și de performanță esențiale ale 
Bunurilor și Serviciilor Conexe, demonstrând capacitatea de 
corespundere substanțială a Bunurilor și Serviciilor Conexe cu 
specificațiile tehnice, și, după caz, o declarație de abateri și 
excepții de la prevederile Capitolului VII – Cerințe. 

16.4 Ofertantul va furniza, de asemenea, o listă a de informații 
complete, inclusiv sursele disponibile și prețurile curente pentru 
piesele de schimb, instrumente speciale, etc., necesare pentru 
funcționarea corespunzătoare și continuă a mărfurilor în perioada 
specificată în FDL după începutul utilizării Bunurilor de către 
Beneficiar. 

16.5 Standardele pentru manoperă, procese, materiale și echipamente, 
precum și referințe la nume de marcă sau numere de catalog 
specificate de către Beneficiar în tabelul de cerințe, sunt 
destinate a fi doar descriptive și nu restrictive. Ofertantul poate 
oferi alte standarde de calitate, nume de marcă și/sau numerele 
de catalog, în condiția ca aceasta să demonstreze, spre satisfacția 
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Beneficiarului, că substituentele asigură un grad de echivalență 
substanțială sau sunt superioare celor specificate în Capitolul VII 
– Cerințe. 

17. Documente care 
confirmă 
eligibilitatea și 
calificările 
Ofertantului 

17.1 Pentru a stabili eligibilitatea Ofertantului în corespundere cu IPO 4, 
ofertanții vor completa Scrisoarea de ofertă inclusă în Capitolul IV 
– Formulare de licitație.  

17.2 Documentele justificative ale calificării Ofertantului în vederea 
executării Contractului, dacă oferta acestuia este acceptată, vor 
stabili, spre satisfacția Beneficiarului că:  

(a) dacă se solicită în FDL, în cazul în care un Ofertant nu 
fabrică sau produce Bunurile pe care le livrează, acesta va 
prezenta Autorizarea producătorului, utilizând formularul 
inclus în Capitolul IV – Formulare de licitație pentru a 
demonstra că a fost autorizat în mod corespunzător de 
producătorul Bunurilor să furnizeze aceste Bunuri în țara 
Beneficiarului; 

(b) dacă se solicită în FDL, în cazul în care un Ofertant nu are 
relații comerciale în țara Beneficiarului, Ofertantul este sau 
va fi (în cazul atribuirii Contractului) reprezentat de un 
Agent în țară, echipat și capabil să efectueze obligațiile 
Furnizorului de întreținere, reparații și aprovizionare cu 
piese de schimb, prevăzute în condițiile Contractului și/sau 
specificațiile tehnice; și 

(c) Ofertantul corespunde fiecărui criteriu de calificare 
specificat în Capitolul III – Criterii de evaluare și 
calificare. 

18. Perioada de 
valabilitate a 
ofertelor 

18.1 Ofertele rămân valabile pe perioada specificată în FDL după data 
limită de prezentare a ofertei prevăzută de către Beneficiar în 
conformitate cu IPO 22.1. Oferta care este valabilă o perioadă mai 
scurtă este respinsă de Beneficiar ca fiind necorespunzătoare. 

18.2 În circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate a ofertei, Beneficiarul poate cere ofertanților să extindă 
perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea şi răspunsurile vor fi 
efectuate în scris. Dacă, în conformitate cu IPO 19, se solicită o 
Garanţie bancară de participare la licitaţie, aceasta va fi prelungită 
cu 28 de zile după data limită a perioadei de valabilitate extinse. 
Ofertantul poate refuza solicitarea de prelungire, fără a i se confisca 
Garanţia de participare la licitație. Ofertantul care acceptă 
solicitarea nu va trebui, şi nici nu va putea să-şi modifice oferta, cu 
excepţia celor prevăzute în IPO 18.3. 

18.3 Dacă atribuirea Contractului este amânată cu o perioadă mai mare 
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de cincizeci și șase (56) de zile după expirarea valabilităţii iniţiale a 
ofertei, Preţul Contractului va fi stabilit supă cum urmează:  

(a) Preţul Contractului va fi Preţul Ofertei ajustat cu factorul 
specificat în FDL.  

(b) În orice caz, evaluarea Ofertei se va baza pe Preţul Ofertei, 
fără a lua în considerare corecția aplicabilă din cele indicate 
mai sus. 

19. Garanţia de 
participare la 
licitație 

19.1 Ca parte a ofertei sale, Ofertantul va furniza fie Declaraţia privind 
garanţia de participare la licitație, fie Garanţia de participare la 
licitaţie, după cum se specifică în FDL, în original și, în cazul 
Garanţiei de participare la licitaţie, cu suma și valuta specificate în 
FDL. 

19.2 Declaraţia privind Garanţia de participare la licitaţie va utiliza 
formularul din Capitolul IV – Formulare de licitaţie. 

19.3 Dacă, potrivit IPO 19.1, se specifică Garanţia de participare la 
licitaţie, aceasta va fi o garanţie la cerere, în una din formele 
următoare, la alegerea Ofertantului: 

(a) o garanţie necondiţionată emisă de o bancă sau o instituţie 
financiară (de exemplu, o companie de asigurări, de 
obligaţiuni sau de garantare); 

(b) un acreditiv irevocabil; 

(c) un cec bancar sau cec vizat; sau 

(d) o altă garanţie specificată în FDL. 

din partea unei surse cu reputaţie din țara Beneficiarului. În cazul 
unei garanţii bancare, Garanţia de participare la licitaţie va fi 
prezentată fie utilizând Formularul garanţiei de participare la 
licitaţie, inclus în Capitolul IV – Formulare de licitaţie, fie în alt 
format suficient de asemănător, aprobat de Beneficiar înainte de 
prezentarea Ofertei. Garanţia de participare la licitaţie va fi valabilă 
timp de douăzeci și opt (28) de zile după perioada iniţială de 
valabilitate a Ofertei sau după orice perioadă de extindere solicitată 
conform IPO 18.2. 

19.4 Dacă se specifică o Garanţie de participare la licitaţie sau o 
Declaraţie privind garanţia de participare la licitaţie conform IPO 
19.1, orice ofertă care nu este însoţită de unul din aceste documente 
în mod corespunzător cerinţelor va fi respinsă de Beneficiar ca fiind 
necorespunzătoare. 
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19.5 Dacă se specifică o Garanţie de participare la licitaţie conform IPO 
19.1, Garanţia de participare la licitaţie a fiecărui Ofertant care nu a 
fost selectat va fi restituită cât mai curând posibil, după semnarea 
Contractului și furnizarea Garanţiei de bună execuţie, conform IPO 
40. 

19.6 Garanţia de participare la licitaţie a Ofertantului câștigător va fi 
restituită cât mai curând posibil, după semnarea Contractului și 
furnizarea Garanţiei de bună execuţie. 

19.7 Garanţia de participare la licitaţie poate fi confiscată sau Declaraţia 
privind garanția de participare la licitație poate fi executată: 

(a) dacă un Ofertant își retrage Oferta în perioada de 
valabilitate a Ofertei, specificată de acel Ofertant în 
Scrisoarea de ofertă, sau în orice perioadă de extindere a 
ofertei prevăzută de Ofertant; sau 

(b) dacă Ofertantul câștigător: 

(i) nu semnează Contractul conform IPO 39; sau 

(ii) nu furnizează Garanţia de bună execuţie conform IPO 40. 

19.8 Garanţia de participare la licitaţie sau Declaraţia privind garanția de 
participare la licitație din partea unei ÎM va fi depusă în numele ÎM 
care prezintă oferta. Dacă ÎM nu a fost constituită cu competențe 
executorii din punct de vedere juridic, la momentul licitației 
Garanţia de participare la licitaţie sau Declaraţia privind garanția de 
participare la licitație va fi în numele tuturor viitorilor membri 
menţionaţi în scrisoarea de intenţie conform IPO 4.1 și IPO 11.2. 

19.9 În cazul în care Garanţia de participare la licitaţie nu este solicitată 
în FDL, conform IPO 19.1, și 

(a) un Ofertant își retrage oferta în perioada de valabilitate a 
ofertei, specificată de acel Ofertant în Scrisoarea de ofertă; 
sau 

(b) dacă Ofertantul câștigător nu semnează Contractul conform 
IPO 39 sau nu furnizează Garanţia de bună execuţie 
conform IPO 40; 

 Împrumutatul poate, dacă acest lucru este prevăzut în FDL, să 
declare Ofertantul drept neeligibil pentru atribuirea unui Contract 
de către Beneficiar pe o perioadă de timp prevăzută în FDL. 

20. Formatul şi 
semnarea 

20.1 Ofertantul va pregăti un exemplar original al documentelor care 
constituie oferta, în modul descris în IPO 11, marcându-l clar cu 
inscripţia ”ORIGINAL”. De asemenea, Ofertantul va prezenta copii 
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Ofertei 

 

ale ofertei în numărul specificat în FDL, fiecare din ele marcată 
clar cu inscripţia ”COPIE”. Dacă se constată o diferenţă între 
original şi vreo copie, originalul are prioritate. 

20.2 Originalul şi toate copiile ofertei trebuie să fie tipărite sau scrise cu 
cerneală neradiabilă şi semnate de o persoană autorizată să semneze 
din numele Ofertantului. Autorizarea constă dintr-o confirmare 
scrisă, după cum se specifică în FDL, care este anexată la Ofertă. 
Numele și funcţia fiecărei persoane care semnează autorizarea 
trebuie dactilografiate sau imprimate mai jos de semnătură. Toate 
paginile Ofertei în care au fost făcute mențiuni sau modificări sunt 
semnate sau parafate de persoana care semnează Oferta. 

20.3 Dacă Ofertantul este o ÎM, Oferta este semnată de un reprezentant 
autorizat al ÎM, din numele acesteia, astfel încât Oferta să fie 
obligatorie din punct de vedere juridic pentru toţi membrii, fapt 
dovedit de o procură semnată de reprezentanţii legal autorizaţi ai 
membrilor. 

20.4 Orice intercalări, ștersături sau suprascrieri sunt valabile doar dacă 
sunt semnate sau parafate de persoana care semnează Oferta. 

 D. Prezentarea și deschiderea ofertelor 

21. Sigilarea şi 
marcarea 
ofertelor 

21.1 Ofertantul va introduce originalul și toate copiile Ofertei, dacă sunt 
permise conform IPO 13, în plicuri separate și sigilate, marcând 
plicurile cu inscripţiile ”ORIGINAL” și ”COPIE”. Aceste plicuri, 
conținând originalul și copiile, vor fi apoi introduse într-un singur 
plic.  

21.2 Plicurile interioare și plicul exterior trebuie: 

(a) să aibă numele și adresa Ofertantului; 

(b) să fie adresate Beneficiarului conform IPO 24.1; 

(c) să aibă identificarea specifică a procesului de licitaţie, 
indicată în IPO 1.1; și 

(d) să aibă menţionat avertismentul de a nu se deschide 
înainte de ora și data stabilită. 

21.3 Dacă plicurile nu sunt sigilate şi însemnate în modul specificat, 
Beneficiarul nu îşi asumă nici o răspundere pentru pierderea sau 
deschiderea prematură a Ofertei. 

22. Data limită de 
prezentare a 
ofertelor 

22.1 Ofertele trebuie primite de către Beneficiar la adresa și până la ora 
și data specificate în FDL. Dacă în FDL se specifică astfel, 
ofertanții vor avea posibilitatea de a-și prezenta electronic ofertele. 
Ofertanții care își prezintă electronic ofertele vor urma procedurile 
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de prezentare electronică specificate în FDL. 

22.2 Beneficiarul poate, la alegerea sa, să amâne data limită de 
prezentare a ofertelor, modificând Documentele de licitaţie conform 
IPO 8, caz în care toate drepturile și obligaţiile Beneficiarului și ale 
ofertanților legate de data limită anterioară vor respecta data limită 
extinsă. 

23. Ofertele târzii 23.1 Beneficiarul nu ia în considerare nici o ofertă care soseşte după 
Data limită de prezentare a ofertelor, conform IPO 22. Toate 
ofertele primite de Beneficiar după data limită de prezentare a 
ofertelor sunt declarate târzii, respinse şi returnate intacte 
Ofertantului. 

24. Retragerea, 
înlocuirea și 
modificarea 
ofertelor 

24.1 Un Ofertant își poate retrage, înlocui sau modifica Oferta după ce a 
fost prezentată, prin notificare în scris, semnată de un reprezentant 
autorizat, anexând o copie a autorizării (procurii) în conformitate cu 
IPO 20.2 (cu excepţia că notificările de retragere nu necesită copii). 
Înlocuirea sau modificarea respectivă a Ofertei trebuie trimisă 
împreună cu notificarea scrisă. Toate notificările trebuie să fie: 

(a) întocmite și trimise conform IPO 20 și IPO 21 (cu excepţia 
că notificările de retragere nu necesită copii) și, în plus, 
plicurile respective trebuie marcate clar cu inscripţia 
”RETRAGERE”, ”ÎNLOCUIRE”, ”MODIFICARE”; și 

(b) primite de Beneficiar înainte de data limită de prezentare a 
ofertelor, conform IPO 22. 

24.2 Ofertele solicitate pentru a fi retrase conform IPO 24.1 sunt 
returnate nedeschise ofertanților. 

24.3 Nici o ofertă nu poate fi retrasă, înlocuită sau modificată în 
intervalul dintre data limită de prezentare a ofertelor și expirarea 
perioadei de valabilitate a ofertei, specificată de acel Ofertant în 
Scrisoarea de ofertă, sau orice prelungire a acesteia.  

25. Deschiderea 
ofertelor 

25.1 Exceptând cazurile specificate în IPO 23 și 24, Beneficiarul 
deschide și citeşte public, conform IPO 25.3, toate ofertele primite 
până la termenul limită, la data, ora și locul specificate în FDL, în 
prezenţa reprezentanţilor desemnaţi ai ofertanților și a oricăror 
persoane care doresc să participe. Orice proceduri electronice 
specifice de deschidere a ofertelor, necesare în cazul în care se 
permite licitaţia electronică potrivit IPO 22.1, sunt specificate în 
FDL. 

25.2 În primul rând sunt deschise și citite plicurile marcate 
”RETRAGERE”, iar plicul conținând oferta respectivă nu este 
deschis, ci returnat Ofertantului. Dacă plicul marcat ”RETRAGERE” 
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nu conține o copie a procurii, confirmând semnătura persoanei 
autorizate să semneze din numele Ofertantului, oferta 
corespunzătoare va fi deschisă. Nu este permisă nici o retragere a 
ofertei, decât dacă notificarea de retragere conţine o autorizare 
valabilă de solicitare a retragerii și este citită la deschiderea ofertei. 
Apoi, plicurile marcate ”ÎNLOCUIRE” sunt deschise, citite și 
schimbate cu oferta înlocuită, iar plicul conținând oferta înlocuită 
nu este deschis, ci returnat Ofertantului. Nu este permisă nici o 
înlocuire a ofertei, decât dacă notificarea de înlocuire conţine o 
autorizare valabilă de solicitare a înlocuirii și este citită la 
deschiderea ofertei. Plicurile marcate ”MODIFICARE” sunt deschise 
și citite împreună cu oferta respectivă. Nu este permisă nici o 
modificare a ofertei, decât dacă notificarea de modificare conţine o 
autorizare valabilă de solicitare a modificării și este citită la 
deschiderea ofertei. Numai ofertele care sunt deschise și citite la 
deschiderea ofertei sunt luate în considerare mai departe. 

25.3 Toate celelalte plicuri sunt deschise câte unul, fiind citit: numele 
Ofertantului și eventuala modificare, preţul total al ofertei pe lot 
(contract), dacă este cazul, inclusiv orice reduceri, prezenţa sau 
absenţa Garanţiei de participare la licitaţie, dacă este necesară, 
precum și orice alte detalii pe care Beneficiarul le consideră 
necesare. Numai reducerile citite la deschiderea ofertei sunt luate în 
considerare pentru evaluare. Scrisoarea de ofertă și Tabelele de 
prețuri trebuie să fie parafate de reprezentanţii Beneficiarului care 
participă la deschiderea ofertei, în modul specificat în FDL. 
Beneficiarul nu pune în discuţie meritele vreunei oferte, nici nu 
respinge vreo ofertă (cu excepţia celor târzii, conform IPO 25.1). 

25.4 Beneficiarul va întocmi un proces verbal privind deschiderea 
ofertei, care va include cel puţin: numele Ofertantului și eventuala 
retragere, înlocuire sau modificare, preţul ofertei per lot (contract), 
dacă este cazul, inclusiv orice reduceri, prezenţa sau absenţa 
Garanţiei de participare la licitaţie, dacă a fost solicitată. 
Reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi vor fi solicitaţi să 
semneze procesul verbal. Conţinutul și efectul procesului verbal nu 
sunt anulate de lipsa semnăturii unui Ofertant. Fiecare Ofertant va 
primi câte o copie a procesului verbal. 

 E. Evaluarea și compararea ofertelor 

26.
 Confidențial
itatea 

26.1 Informaţiile privind evaluarea ofertelor și recomandarea atribuirii 
Contractului vor fi dezvăluite ofertanților sau altor persoane care nu 
sunt implicate oficial în procesul de licitaţie abia atunci când 
informaţiile privind atribuirea Contractului sunt comunicate tuturor 
ofertanților, conform IPO 38. 

26.2 Orice încercare a unui Ofertant de a influenţa Beneficiarul în 
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evaluarea ofertelor sau în decizia de atribuire a Contractului pot 
duce la respingerea ofertei sale. 

26.3 Fără a aduce atingere prevederilor IPO 26.2, de la deschiderea 
ofertei și până la atribuirea Contactului, un Ofertant care doreşte să 
contacteze Beneficiarul referitor la procesul de licitaţie o va face în 
scris. 

27. Clarificarea 
ofertelor 

 

27.1 Pentru a ajuta la examinarea, evaluarea și compararea ofertelor, 
precum și la calificarea ofertanților, Beneficiarul poate, la discreţia 
sa, să ceară oricărui Ofertant o clarificare a ofertei sale, acordându-i 
un timp rezonabil pentru răspuns. Orice clarificare prezentată de un 
Ofertant care nu este un răspuns la o cerere a Beneficiarului nu este 
luată în considerare. Cererea de clarificare a Beneficiarului și 
răspunsul vor fi în scris. Nu se va solicita, oferi sau permite nici o 
modificare, inclusiv o creştere sau o scădere voluntară a preţurilor 
sau conţinutului Ofertei, cu excepţia confirmării corecției erorilor 
aritmetice descoperite de Beneficiar la evaluarea ofertelor, conform 
IPO 31. 

27.2 Dacă, până la data și ora indicate în cererea Beneficiarului, un 
Ofertant nu oferă clarificări privind oferta sa, aceasta poate fi 
respinsă. 

28. Abateri, rezerve 
și omisiuni 

 

28.1 În timpul evaluării ofertelor se aplică următoarele definiţii: 

(a) ”Abaterea” este o deviere de la cerinţele specificate în 
Documentul de licitaţie; 

(b) ”Rezerva” este stabilirea condiţiilor de limitare sau retragerea 
de la acceptarea completă a cerinţelor specificate în 
Documentele de licitaţie; și 

(c) ”Omisiunea” este incapacitatea de a prezenta parţial sau total 
informaţiile sau documentele solicitate în Documentele de 
licitaţie. 

29. Stabilirea 
corespunderii 

29.1 Beneficiarul va stabili corespunderea unei Oferte bazându-se pe 
conţinutul Ofertei în sine, aşa cum este definit în IPO 11. 

29.2 O ofertă corespunzătoare este una care îndeplineşte cerinţele din 
Documentele de licitaţie, fără vreo abatere, rezervă sau omisiune 
importantă. O abatere, o rezervă sau o omisiune importantă este una 
care: 

(a) în cazul în care este acceptată  

(i) ar afecta în orice mod substanţial domeniul de aplicare, 
calitatea sau executarea Bunurilor și Serviciilor Conexe 
specificate în Contract; sau 
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(ii) ar limita într-un mod substanţial, incompatibil cu 
Documentele de licitaţie, drepturile Beneficiarului sau 
obligaţiile Ofertantului conform Contractului; sau 

(b) în cazul în care este rectificată, ar afecta incorect poziţia 
competitivă a altor ofertanţi care prezintă oferte 
corespunzătoare. 

29.3 Beneficiarul examinează aspectele tehnice ale Ofertei prezentate 
conform IPO 16 și IPO 17, în special pentru a confirma faptul că 
toate cerinţele din Capitolul VII – Cerinţe, au fost îndeplinite fără 
vreo abatere, rezervă sau omisiune importantă.  

29.4 Dacă o ofertă nu corespunde cerinţelor din Documentele de 
licitaţie, ea este respinsă de către Beneficiar și nu poate ulterior să 
devină corespunzătoare prin corectarea abaterii, rezervei sau 
omisiunii importante. 

30. Neconformități, 
erori și omisiuni

30.1 În condiţia în care o Ofertă corespunde cerinţelor, Beneficiarul 
poate trece cu vederea orice neconformități din ofertă. 

30.2 Cu condiţia că o Ofertă corespunde cerinţelor, Beneficiarul poate 
cere ca Ofertantul să prezinte informaţiile sau documentele 
necesare, într-o perioadă de timp rezonabilă, pentru a rectifica 
neconformitățile nesemnificative din ofertă legate de cerinţele 
documentaţiei. Solicitarea de informaţii sau documente privind 
aceste neconformități nu este legată de vreun aspect al preţului 
ofertei. Incapacitatea unui Ofertant de a îndeplini cererea poate 
duce la respingerea ofertei sale. 

30.3 În condiţia în care o ofertă corespunde cerinţelor, Beneficiarul va 
rectifica neconformitățile nesemnificative cuantificabile legate de 
preţul Ofertei. În acest sens, preţul Ofertei poate fi ajustat, numai 
în scop de comparaţie, pentru a reflecta preţul unui element sau al 
unei componente care lipseşte sau nu corespunde. 

31. Corectarea 
erorilor 
aritmetice 

 

31.1 În condiţia în care o ofertă corespunde cerinţelor, Beneficiarul va 
corecta erorile aritmetice în baza următoarelor condiţii: 

(a) dacă există o diferenţă între preţul unitar și preţul total 
obţinut prin înmulţirea preţului unitar cu cantitatea, preţul 
unitar va prevala, iar preţul total va fi corectat, exceptând 
cazurile când, în opinia Beneficiarului, există o plasare 
greşită evidentă a virgulei în preţul unitar, caz în care preţul 
total indicat va rămâne, iar preţul unitar va fi corectat; 

(b) dacă există o eroare într-un total obţinut din adunarea sau 
scăderea unor sub-totaluri, sub-totalurile vor prevala, iar 
totalul va fi corectat; și 
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(c) dacă există o diferenţă între cuvinte și cifre, suma în 
cuvinte va prevala, exceptând cazurile când suma 
exprimată în cuvinte se referă la o eroare aritmetică, caz în 
care suma în cifre va prevala, sub rezerva punctelor (a) și 
(b) de mai sus. 

31.2 Ofertanții trebuie să accepte corectarea erorilor aritmetice. 
Neacceptarea corectării în conformitate cu IPO 31.1 duce la 
respingerea Ofertei. 

32. Evaluarea 
ofertelor 

32.1 Beneficiarul va utiliza criteriile și metodologiile enumerate în 
această clauză. Nu sunt admise alte criterii sau metodologii de 
evaluare. 

32.2 Pentru a evalua o Ofertă, Beneficiarul ia în considerare 
următoarele: 

(a) evaluarea va fi efectuată pentru articole sau loturi 
(contracte), după cum este specificat în FDL; și prețul 
Ofertei, după cum este indicat în corespundere cu clauza 
14; 

(b) ajustarea prețului pentru corectarea erorilor aritmetice 
conform IPO 31.1; 

(c) ajustarea preţului datorită reducerilor acordate conform 
IPO 14.3; 

(d) ajustarea preţului pentru neconformități cuantificabile 
conform IPO 30.3; 

(e) factorii suplimentari de evaluare sunt specificaţi în 
Capitolul III – Criterii de evaluare și calificare; 

32.3 Dacă aceste Documente de licitaţie permit ofertanților să indice 
preţuri separate pentru diferite loturi (contracte), metodologia de 
stabilire a celui mai mic preţ evaluat din combinaţiile de contracte, 
inclusiv orice reduceri acordate în Scrisoarea de ofertă, este 
specificată în Capitolul III – Criterii de evaluare și calificare. 

32.4 Evaluarea de către Beneficiar a unei Oferte poate necesita 
examinarea altor factori, suplimentar prețului Ofertei indicat în 
conformitate cu IPO 14. Acești factori pot ține de caracteristici, 
performanță, termeni și condiții de achiziție a Bunurilor și 
Serviciilor Conexe. Efectul factorilor selectați, în cazul existenței 
acestora, va fi exprimat în termeni monetari pentru a facilita 
compararea ofertelor, cu excepția cazurilor când este specificat 
altfel în FDL, din cele reflectați în Capitolul III – Criterii de 
evaluare și calificare. Criteriile și metodologiile spre a fi utilizate 
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vor fi specificate în IPO 32.2 (e). 

33. Compararea 
ofertelor 

33.1 Beneficiarul va compara preţurile evaluate ale tuturor ofertelor care 
corespund cerinţelor stabilite, conform IPO 32.2, pentru a 
determina cea mai avantajoasă ofertă.  Compararea va fi efectuată 
în baza prețului pentru “Livrarea la locul destinației finale”, 
inclusiv prețurile EXW, costul transportului intern și al asigurării 
la destinație, și impozitele pe vânzări, TVA și alte impozite, 
împreună cu prețurile pentru instalare, descărcare la destinația 
finală, instruire, dare în exploatare și alte servicii. 

34. Calificarea 
Ofertantului 

34.1 Beneficiarul va determina, în mod satisfăcător, dacă Ofertantul 
selectat ca având cea mai avantajoasă și mai adecvată ofertă 
întrunește criteriile de calificare specificate în Capitolul III – Criterii 
de evaluare și calificare.  

34.2 Determinarea se realizează în baza examinării probelor 
documentare din calificările Ofertantului, prezentate de către 
Ofertant, conform IPO 17. 

34.3 Un rezultat pozitiv este o precondiţie pentru atribuirea Contractului 
către Ofertant. Un rezultat negativ duce la descalificarea Ofertei, 
caz în care Beneficiarul trece la următoarea cea mai avantajoasă 
ofertă, pentru a determina în mod similar respectarea criteriilor de 
către calificările Ofertantului respectiv. 

35. Dreptul 
Beneficiarului 
de a accepta 
orice ofertă și 
de a respinge 
orice ofertă sau 
toate ofertele 

35.1 Beneficiarul își rezervă dreptul de a accepta sau a respinge orice 
ofertă, precum și de a anula procesul de licitaţie și a respinge toate 
ofertele, oricând înaintea atribuirii Contractului, fără a purta vreo 
răspundere faţă de ofertanţi. În cazul anulării, toate ofertele 
prezentate, și în mod specific Garanţiile de participare la licitaţie, 
sunt restituite prompt ofertanților. 

 F. Atribuirea Contractului 

36. Criteriile de 
atribuire 

36.1 Sub incidența IPO 37.1, Beneficiarul atribuie Contractul acelui 
Ofertant, a cărui ofertă a fost determinată a fi cea mai avantajoasă și 
mai adecvată pentru Documentele de licitaţie, cu condiţia ulterioară 
ca Ofertantul să fie calificat pentru a executa Contractul în mod 
satisfăcător. 

37. Dreptul 
Beneficiarului 
la varierea 
cantităților la 
momentul 
atribuirii 

37.1 La momentul atribuirii Contractului, Beneficiarul își rezervă 
dreptul de a majora sau reduce cantitatea de Bunuri și Servicii 
Conexe specificate inițial în Capitolul VII – Cerințe, dacă 
aceasta nu depășește procentele specificate în FDL, și fără 
schimbări în prețurile unitare sau alte condiții ale Ofertei și 
Documentelor de licitație. 
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38. Notificarea de 
atribuire 

38.1 Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Beneficiarul 
anunţă în scris Ofertantul câștigător că Oferta sa a fost acceptată. 
Scrisoarea de notificare (numită în continuare și în Condițiile 
Contractului și Formularele Contractului “Scrisoare de acceptare”) 
va specifica suma pe care Beneficiarul o va plăti Furnizorului 
pentru livrarea Bunurilor (numit în continuare și în Condițiile 
Contractului și Formularele Contractului “Prețul Contractului”). 
Totodată, Beneficiarul anunţă toţi ceilalţi ofertanți despre 
rezultatele licitației și publică rezultatele în Portalul Achizițiilor 
Publice, dacă este disponibil, și/sau pagina web a Proiectului 
rezultatele, indicând numerele Ofertei și ale lotului (contractului), 
împreună cu următoarele informaţii:  

(i) numele fiecărui Ofertant care a prezentat o ofertă;  

(ii) preţurile de ofertă citite la deschiderea ofertei;  

(iii) numele și preţurile evaluate ale fiecărei oferte evaluate;  

(iv) numele ofertanților, ale căror oferte au fost respinse și 
motivele respingerii; și  

(v) numele Ofertantului câștigător, preţul oferit de acesta, 
precum și durata și rezumatul domeniului de aplicare al 
Contractului atribuit. 

38.2 Până la întocmirea și semnarea unui Contract oficial, notificarea de 
atribuire constituie un Contract obligatoriu. 

38.3 Beneficiarul va răspunde prompt în scris oricărui Ofertant care nu a 
fost selectat și care, după notificarea de atribuire, conform IPO 
38.1, solicită în scris motivele pentru care oferta sa nu a fost 
selectată. 

39. Semnarea 
Contractului 

39.1 Imediat după notificare, Beneficiarul trimite Ofertantului câștigător 
Acordul Contractual. 

39.2 În termen de douăzeci și opt (28) de zile de la primirea Acordului 
Contractual, Ofertantul câștigător îl semnează, îl datează și îl 
returnează Beneficiarului. 

39.3 Nu se aplică. 

40. Garanţia de 
bună execuţie 

40.1 În termen de douăzeci și opt (28) de zile de la primirea notificării de 
atribuire de la Beneficiar, Ofertantul câștigător furnizează Garanţia 
de bună execuţie, conform Condiţiilor Generale ale Contractului, 
sub rezerva IPO 32.5, folosind în acest scop formularul Garanţiei de 
bună execuţie din Capitolul X – Formulare pentru contracte, sau un 
alt formular acceptat de Beneficiar.  



Capitolul I. Instrucțiuni pentru ofertanți 

 

 

25

40.2 Incapacitatea Ofertantului câștigător de a prezenta Garanţia de bună 
execuţie menţionată mai sus sau de a semna Acordul Contractual 
constituie motive suficiente pentru anularea atribuirii și confiscarea 
Garanţiei de participare la licitaţie. În acest caz, Beneficiarul 
atribuie Contractul următorului Ofertant, a cărui ofertă a fost 
determinată a fi cea mai avantajoasă și mai adecvată, și stabilit de 
către Beneficiar ca fiind calificat pentru a executa Contractul în 
mod satisfăcător. 
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Scrisoarea de ofertă 

Ofertantul trebuie să completeze Scrisoarea de ofertă pe hârtie de scris, cu antetul său, 
indicând clar numele complet și adresa sa. 
 
Notă: Tot textul cu font Italic este destinat întocmirii acestui formular și va fi şters din 
documentele finale. 
 
 
 
Data: [introduceţi data (ziua, luna și anul) prezentării ofertei] 
Nr. LNC: [introduceţi numărul procesului de licitaţie] 
Cererea de ofertă nr.: [introduceţi numărul de identificare]  
 
Către: [introduceţi numele complet al Beneficiarului] 
 
(a) Am examinat Documentele de licitaţie și nu avem rezerve faţă de acestea, inclusiv 

completările emise în conformitate cu Instrucţiunile pentru ofertanţi (IPO 8); 

(b) Îndeplinim cerinţele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în 
conformitate cu IPO 4; 

(c) Nu am fost suspendaţi, nici declaraţi neeligibili de către Beneficiar pe baza executării 
unei Declaraţii privind garanţia de participare la licitaţie în ţara Beneficiarului, conform 
IPO 4.6; 

(d) Ne oferim să livrăm în conformitate cu Documentele de licitație și cu Tabelele de livrare 
specificate în Cerințe următoarele Bunuri:[ introduceţi o scurtă descriere a Bunurilor și 
Serviciilor Conexe]; 

(e) Preţul total al Ofertei noastre, fără reducerile oferite la punctul (f) de mai jos, este:  

În cazul unui singur lot, preţul total al ofertei [introduceţi preţul total al ofertei, în cuvinte 
și în cifre, indicând suma și valuta]; 

În cazul mai multor loturi, preţul total al fiecărui lot [introduceţi preţul total al fiecărui lot, 
în cuvinte și în cifre, indicând sumele și valuta]; 

În cazul mai multor loturi, preţul total al tuturor loturilor (suma loturilor) [introduceţi preţul 
total al tuturor loturilor, în cuvinte și în cifre, indicând suma și valuta]; 

(f) Reducerile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:  

(i) Reducerile oferite sunt: [Specificaţi în detaliu fiecare reducere oferită.] 

(ii) Metoda exactă de calcul pentru stabilirea preţului net după aplicarea reducerilor este 
prezentată mai jos: [Specificaţi în detaliu metoda care va fi utilizată pentru a 
aplica reducerile]; 
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(g) Oferta este valabilă pe o perioadă de [specificaţi numărul de zile calendaristice] zile de 
la data limită de prezentare a ofertei, conform Documentelor de licitaţie, și rămâne 
obligatorie pentru noi, putând fi acceptată de Dvs. oricând până la expirarea perioadei 
respective; 

(h) În cazul în care Oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obţinem Garanţia de bună 
execuţie conform Documentelor de licitaţie; 

(i) Nu participăm, ca Ofertant sau sub-contractant, la mai mult de o ofertă în acest proces de 
licitaţie, conform IPO 4.2(e);   

(j) Noi, inclusiv oricare din sub-contractanţii sau furnizorii noştri pentru oricare parte a 
Contractului, nu am fost declaraţi neeligibili de către Bancă, în baza legilor sau 
regulamentelor oficiale din ţara Beneficiarului sau printr-un act de respectare a unei 
rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU; 

(k) Nu suntem întreprindere de stat/ Suntem întreprindere de stat, dar îndeplinim cerinţele 
din IPO 4.5;1 

(l) Am achitat, sau vom achita următoarele comisioane, indemnizaţii sau taxe cu privire la 
procesul de licitaţie sau execuţia Contractului: [introduceţi numele complet al fiecărui 
Destinatar, adresa completă, motivul plăţii pentru fiecare comision sau 
indemnizație, suma și valuta respectivă] 

 
Numele Destinatarului Adresa Motivul Suma 
    
    
    
    

 
 (Dacă nu s-a achitat sau nu trebuie achitat, indicaţi ”nu”.) 
 
(m) Înţelegem faptul că această Ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a 

acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, constituie un contract obligatoriu între noi, 
până la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și 

(n) Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi cea mai avantajoasă ofertă sau orice ofertă 
primită. 

(o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte 
de fraudă sau corupţie a vreunei persoane care acţionează pentru noi sau din numele 
nostru. 

 
Numele Ofertantului* [introduceţi numele complet al persoanei care semnează oferta] 
 
                                                 
1 Ofertantul va face mențiunea după caz 
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Numele persoanei autorizate să semneze oferta din numele Ofertantului** [introduceţi 
numele complet al persoanei autorizate să semneze oferta] 
 
Funcţia persoanei care semnează Oferta [introduceţi funcţia completă a persoanei care 
semnează oferta] 
 
Semnătura persoanei numite mai sus  [introduceţi semnătura persoanei având numele și 
funcţia indicate mai sus] 
 
 
Data semnării _[ziua] [luna], [anul] 
*: Dacă Oferta este prezentată de o întreprindere mixtă, introduceți numele acesteia ca 
Ofertant. 
 
**: Persoana care semnează oferta va avea procură din partea Ofertantului, anexată la 
Tabelele Ofertei. 
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Formular de informații despre Ofertant 

[Ofertantul va completa acest Formular în conformitate cu instrucțiunile indicate în 
continuare. Nu sunt permise modificări ale formatului și nu vor fi acceptate substituente.] 

Data: [inserați data (ziua, luna și anul) prezentării ofertei]  
Nr. LCN: [inserați numărul procesului de licitație] 

 
 

Pagina ________ din_ ______ pagini 
 

 
1.  Numele Ofertantului  [inserați denumirea juridică a Ofertantului] 

2.  În cazul ÎM, denumirea juridică a fiecărui membru: [inserați denumirea juridică a fiecărui 
membru în ÎM] 

3.  Țara de înregistrare actuală sau intenționată a Ofertantului: [inserați țara de înregistrare 
actuală sau intenționată] 

4.  Anul de înregistrare a Ofertantului: [inserați anul de înregistrare a Ofertantului] 

5.  Adresa Ofertantului în țara de înregistrare: [inserați adresa juridică a Ofertantului în țara 
de înregistrare] 

6.  Informații privind reprezentantul autorizat al Ofertantului 

     Nume: [inserați numele reprezentantului autorizat] 

     Adresa: [inserați adresa reprezentantului autorizat] 

     Telefon/Fax: [inserați numerele de telefon/fax ale reprezentantului autorizat] 

     Email: [inserați adresa de email a reprezentantului autorizat] 

7.  Anexate sunt copiile documentelor originale  [bifați boxa/boxele ale documentelor 
originale anexate] 

 Actul constitutiv (sau documentele echivalente de constituire sau asociere) și/sau 
documentele de înregistrare a persoanei juridice menţionate mai sus, conform IPO 4.3. 

 În cazul ÎM, scrisoarea de intenţie privind formarea ÎM sau Acordul ÎM, conform IPO 
4.1. 

 În cazul unei întreprinderi sau instituţii de stat, conform IPO 4.5, documentele care 
confirmă: 

 Autonomia juridică și financiară 
 Funcționarea în baza dreptului comercial 
 Faptul că Ofertantul nu este o agenţie subordonată Beneficiarului 

2. Sunt incluse organigrama, lista membrilor Consiliului de Conducere și beneficiarul 
efectiv. 
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Formular de informaţii pentru ofertanții ÎM 

 
[Ofertantul va completa acest Formular în conformitate cu instrucțiunile indicate în 

continuare. Se va completa pentru Ofertant și pentru fiecare membru al întreprinderii mixte]. 
Data: [inserați data (ziua, luna și anul) prezentării ofertei]  

Nr. LCN: [inserați numărul procesului de licitație] 
  
 

Pagina ________ din_ ______ pagini 
 

 
1. Numele Ofertantului  [inserați denumirea juridică a Ofertantului] 

2. Denumirea membrului ÎM a Ofertantului: [inserați denumirea juridică a membrului 
ÎM] 

3. Țara de înregistrare a membrului ÎM: [inserați țara de înregistrare a membrului ÎM] 

4. Anul de înregistrare a membrului ÎM a Ofertantului: [inserați anul de înregistrare a 
membrului ÎM] 

5. Adresa juridică a membrului ÎM a Ofertantului în țara de înregistrare: [inserați adresa 
juridică a membrului ÎM în țara de înregistrare] 

6. Informații privind reprezentantul autorizat al membrului ÎM al Ofertantului 

Nume: [inserați numele reprezentantului autorizat al membrului ÎM] 

Adresa: [inserați adresa reprezentantului autorizat al membrului ÎM] 

Telefon/Fax: [inserați numerele de telefon/fax ale reprezentantului autorizat al membrului 
ÎM] 

Email: [inserați adresa de email a reprezentantului autorizat al membrului ÎM] 

7. Anexate sunt copiile documentelor originale  [bifați boxa/boxele ale documentelor 
originale anexate] 

 Actul constitutiv (sau documentele echivalente de constituire sau asociere) și/sau 
documentele de înregistrare a persoanei juridice menţionate mai sus, conform IPO 4.3. 

 În cazul unei întreprinderi sau instituţii de stat, conform IPO 4.5, documentele care confirmă: 
autonomia juridică și financiară, funcţionarea în baza dreptului comercial și lipsa statutului 
de dependenţă. 

2. Sunt incluse organigrama, lista membrilor Consiliului de Conducere și beneficiarul efectiv. 
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Formularele Tabelelor de prețuri 
 
[Ofertantul va completa aceste formulare ale Tabelelor de prețuri în conformitate cu 
instrucțiunile indicate în continuare. Lista articolelor în colonița 1 a Tabelelor de prețuri va 
coincide cu Lista Bunurilor și Serviciilor Conexe specificate de către Beneficiar în Cerințe.] 
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Tabele de prețuri 

LOT 1 

Țara Beneficiarului 

______________________ 
 

Valutele conform IPO 15 
Data:_________________________ 
Nr. LCN: _____________________ 
  
Pagina N ______ din ______ 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

Articol 
N 

Descrierea Bunurilor 
 

Cantitatea Unitatea 
fizică 

Prețul unitar 
“Livrat la 
destinația 

finală” 

Prețul unitar prețul EXW  Prețul per articol 
pentru transportul 

intern și alte servicii 
necesare în țara 

Beneficiarului pentru 
a livra Bunurile la 
destinația lor finală 

 

Impozitul pe vânzări și alte 
impozite plătibile per articol 

în cazul atribuirii 
Contractului (în conformitate 

cu IPO 14.8(a)(ii) 

Prețul total per 
articol 

(Col. 3X5) 

1 
Centrifugă de laborator universală 
cu sistem de răcire 

1 unităţi      

2 Agitator vortex pentru tuburi 1 unităţi      

3 Orbital shaker  1 unităţi      

4 Shaker for ELISA microplates 1 unităţi      

5 Mini API 1 unităţi      

 Preț total  

Numele Ofertantului  [inserați numele complet al Ofertantului]  Semnătura Ofertantului [semnătura persoanei care semnează oferta]  Data [inserați data] 
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LOT 2 

Țara Beneficiarului 

______________________ 
 

Valutele conform IPO 15 
Data:_________________________ 
Nr. LCN: _____________________ 
  
Pagina N ______ din ______ 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

Articol 
N 

Descrierea Bunurilor 
 

Cantitatea Unitatea 
fizică 

Prețul unitar 
“Livrat la 
destinația 

finală” 

Prețul unitar prețul EXW  Prețul per articol 
pentru transportul 

intern și alte servicii 
necesare în țara 

Beneficiarului pentru 
a livra Bunurile la 
destinația lor finală 

 

Impozitul pe vânzări și alte 
impozite plătibile per articol 

în cazul atribuirii 
Contractului (în conformitate 

cu IPO 14.8(a)(ii) 

Prețul total per 
articol 

(Col. 3X5) 

1 Congelator -30 °C 1 unităţi      

2 Congelator -86 °C 1 unităţi      

3 Frigider/congelator 1 unităţi      

4 Distilator 1 unităţi      

5 Cuptor cu microunde 1 unităţi      

 Preț total  

Numele Ofertantului  [inserați numele complet al Ofertantului]  Semnătura Ofertantului [semnătura persoanei care semnează oferta]  Data [inserați data] 
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LOT 3 

Țara Beneficiarului 

______________________ 
 

Valutele conform IPO 15 
Data:_________________________ 
Nr. LCN: _____________________ 
  
Pagina N ______ din ______ 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

Articol 
N 

Descrierea Bunurilor 
 

Cantitatea Unitatea 
fizică 

Prețul unitar 
“Livrat la 
destinația 

finală” 

Prețul unitar prețul EXW  Prețul per articol 
pentru transportul 

intern și alte servicii 
necesare în țara 

Beneficiarului pentru 
a livra Bunurile la 
destinația lor finală 

 

Impozitul pe vânzări și alte 
impozite plătibile per articol 

în cazul atribuirii 
Contractului (în conformitate 

cu IPO 14.8(a)(ii) 

Prețul total per 
articol 

(Col. 3X5) 

1 
Pipete cu volum variabil, (cu un 
canal) 0,5 – 10 μl 

6 unităţi      

2 
Pipete cu volum variabil, (cu un 
canal) 20 – 200 μl 

6 unităţi      

3 
Pipete cu volum variabil, (cu un 
canal) 100 – 1000 μl 

6 unităţi      

4 
Pipete cu volum variabil (cu 8 
canale), 0,5 – 10 μl 

2 unităţi      

5 
Pipete cu volum variabil (cu 8 
canale), 10 – 100 μl 

6 unităţi      

6 
Pipete cu volum variabil (cu 8 
canale),  30 – 300 μl 

6 unităţi      

7 
Controller Pipette SWIFTPET 
PRO  

1 unităţi      

8 
Pipeta” Pipetus-AKKU„ 
reîncărcabilă 

2 unităţi      

9 Lămpi UV 10 unităţi      

 Preț total  

Numele Ofertantului  [inserați numele complet al Ofertantului]  Semnătura Ofertantului [semnătura persoanei care semnează oferta]  Data [inserați data] 
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LOT 4 

Țara Beneficiarului 

______________________ 
 

Valutele conform IPO 15 
Data:_________________________ 
Nr. LCN: _____________________ 
  
Pagina N ______ din ______ 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

Articol 
N 

Descrierea Bunurilor 
 

Cantitatea Unitatea 
fizică 

Prețul unitar 
“Livrat la 
destinația 

finală” 

Prețul unitar prețul EXW  Prețul per articol 
pentru transportul 

intern și alte servicii 
necesare în țara 

Beneficiarului pentru 
a livra Bunurile la 
destinația lor finală 

 

Impozitul pe vânzări și alte 
impozite plătibile per articol 

în cazul atribuirii 
Contractului (în conformitate 

cu IPO 14.8(a)(ii) 

Prețul total per 
articol 

(Col. 3X5) 

1 Hotă biológică clasa II 1 unităţi      

2 
DNA/RNA UV cleaner boxes 
compact 

1 unităţi      

3 DNA/RNA UV cleaner boxes 1 unităţi      

4 
Printer compatibil cu autoclave 
systec VX-100 

1 unităţi      

5 Stereomicroscop 1 unităţi      

 Preț total  

Numele Ofertantului  [inserați numele complet al Ofertantului]  Semnătura Ofertantului [semnătura persoanei care semnează oferta]  Data [inserați data] 
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LOT 5 

Țara Beneficiarului 

______________________ 
 

Valutele conform IPO 15 
Data:_________________________ 
Nr. LCN: _____________________ 
  
Pagina N ______ din ______ 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

Articol 
N 

Descrierea Bunurilor 
 

Cantitatea Unitatea 
fizică 

Prețul unitar 
“Livrat la 
destinația 

finală” 

Prețul unitar prețul EXW  Prețul per articol 
pentru transportul 

intern și alte servicii 
necesare în țara 

Beneficiarului pentru 
a livra Bunurile la 
destinația lor finală 

 

Impozitul pe vânzări și alte 
impozite plătibile per articol 

în cazul atribuirii 
Contractului (în conformitate 

cu IPO 14.8(a)(ii) 

Prețul total per 
articol 

(Col. 3X5) 

1 
Lamp for microscop  fluorescent 
tip MEIJI tehno TC 6300 

5 unităţi      

 Preț total  

Numele Ofertantului  [inserați numele complet al Ofertantului]  Semnătura Ofertantului [semnătura persoanei care semnează oferta]  Data [inserați data] 
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Tabel de prețuri și executare – Servicii Conexe 

LOT 1 

 

Valutele conform IPO 15 

Data:_________________________ 
Nr. LCN: _____________________ 
  
Pagina N ______ din ______

1 2 3 4 5 6 7 
Serviciul  

N 
Descrierea Serviciilor (exclude transportul intern și 
alte servicii necesare în țara Beneficiarului pentru a 

livra Bunurile la destinația lor finală)  

Țara de origine Cantitatea   Unitatea fizică Prețul unitar Prețul total per Serviciu  
(Col. 4*6 ) 

1 Instalarea şi testarea echipamentului  set instalări   

2 
Instruiri de o zi privind punerea în 
funcțiune, operare, şi întreţinere pentru cel 
puţin 2 specialişti 

 
5 instruiri 

  

3 
Instruiri de o zi pentru personalul medical  
pentru cel puţin 2 specialişti 

 5 instruiri   

 Prețul total al ofertei  

Numele Ofertantului  [inserați numele complet al Ofertantului]  Semnătura Ofertantului [semnătura persoanei care semnează oferta]  Data [inserați data] 
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LOT 2 

 
Valutele conform IPO 15 

Data:_________________________ 
Nr. LCN: _____________________ 
  
Pagina N ______ din ______

1 2 3 4 5 6 7 
Serviciul  

N 
Descrierea Serviciilor (exclude transportul intern și 
alte servicii necesare în țara Beneficiarului pentru a 

livra Bunurile la destinația lor finală)  

Țara de origine Cantitatea   Unitatea fizică Prețul unitar Prețul total per Serviciu  
(Col. 4*6 ) 

1 Instalarea şi testarea echipamentului  set instalări   

2 
Instruiri de o zi privind punerea în 
funcțiune, operare, şi întreţinere pentru cel 
puţin 2 specialişti 

 
5 instruiri 

  

3 
Instruiri de o zi pentru personalul medical  
pentru cel puţin 2 specialişti 

 5 instruiri   

 Prețul total al ofertei  

Numele Ofertantului  [inserați numele complet al Ofertantului]  Semnătura Ofertantului [semnătura persoanei care semnează oferta]  Data [inserați data] 

 

  



Capitolul IV. Formulare de licitație 41 

 

 

41

LOT 3 

 
Valutele conform IPO 15 

Data:_________________________ 
Nr. LCN: _____________________ 
  
Pagina N ______ din ______

1 2 3 4 5 6 7 
Serviciul  

N 
Descrierea Serviciilor (exclude transportul intern și 
alte servicii necesare în țara Beneficiarului pentru a 

livra Bunurile la destinația lor finală)  

Țara de origine Cantitatea   Unitatea fizică Prețul unitar Prețul total per Serviciu  
(Col. 4*6 ) 

1 
Instruiri de o zi pentru personalul medical  
pentru cel puţin 2 specialişti (pentru 
articolul 5) 

 
1 instruiri 

  

 Prețul total al ofertei  

Numele Ofertantului  [inserați numele complet al Ofertantului]  Semnătura Ofertantului [semnătura persoanei care semnează oferta]  Data [inserați data] 

LOT 4 

 
Valutele conform IPO 15 

Data:_________________________ 
Nr. LCN: _____________________ 
  
Pagina N ______ din ______

1 2 3 4 5 6 7 
Serviciul  

N 
Descrierea Serviciilor (exclude transportul intern și 
alte servicii necesare în țara Beneficiarului pentru a 

livra Bunurile la destinația lor finală)  

Țara de origine Cantitatea   Unitatea fizică Prețul unitar Prețul total per Serviciu  
(Col. 4*6 ) 

1 
Instruiri de o zi pentru personalul medical  
pentru cel puţin 2 specialişti 

 5 instruiri   

 Prețul total al ofertei  

Numele Ofertantului  [inserați numele complet al Ofertantului]  Semnătura Ofertantului [semnătura persoanei care semnează oferta]  Data [inserați data] 
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Formularul Garanţiei de participare la licitaţie 

(Garanție bancară) 
 

[Banca va completa acest Formular de garanție în conformitate cu instrucțiunile indicate în 
continuare.] 
 

[Antetul sau codul SWIFT al Garantului]  

Beneficiar:  

[introduceţi numele şi adresa Beneficiarului] 

Cererea de ofertă nr.: [Introduceţi numărul de referinţă pentru Cererea de ofertă] 

Data: [Introduceți data emiterii] 

Garanţie de ofertă nr.: [Introduceți numărul de referinţă al garanţiei] 

Garant: _[Introduceți numele și adresa, sau locul emiterii, dacă nu sunt indicate în antet] 

Am fost informați că [introduceţi numele Ofertantului, care, în cazul unei întreprinderi 
mixte, este numele întreprinderii mixte (constituită legal sau potenţial) sau numele tuturor 
membrilor acesteia] (denumit în continuare ”Solicitant”) a prezentat sau va prezenta 
Beneficiarului oferta sa (denumită în continuare ”Ofertă”) pentru execuția [introduceți 
descrierea Contractului] în baza Cererii de ofertă nr. [introduceți numărul] (”CO”). 

Mai mult, înţelegem că, potrivit condiţiilor Beneficiarului, fiecare ofertă trebuie însoţită de o 
garanţie. 

Prin prezenta, la cererea Solicitantului și în calitate de Garant, ne angajăm în mod irevocabil 
să achităm Beneficiarului orice sumă (sau sume) care nu depăşesc în total [introduceţi suma 
în cuvinte] (introduceţi suma în cifre) la primirea solicitării Beneficiarului, confirmată prin 
declaraţia Beneficiarului, fie în solicitarea în sine, fie ca document semnat și separat care 
însoţeşte sau identifică solicitarea, indicând faptul că Solicitantul: 

(a) şi-a retras Oferta în perioada de valabilitate a ofertei, specificată de Solicitant în 
Scrisoarea de ofertă, sau în orice perioadă de extindere a ofertei prevăzută de Solicitant; 
sau 

(b) fiind anunţat despre acceptarea Ofertei sale de către Beneficiar în perioada de 
valabilitate a Ofertei: (i) nu poate să execute Acordul Contractual, sau (ii) nu poate să 
ofere Garanţia de bună execuţie, conform Instrucţiunilor pentru ofertanţi (”IPO”) din 
Documentul de licitaţie al Beneficiarului. 
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Această garanţie va expira: (a) dacă Solicitantul este ofertantul câștigător, la primirea de către 
noi a copiilor Acordului Contractual semnat de Solicitant și a Garanţiei de bună execuţie 
emisă către Beneficiar în raport cu un astfel de acord contractual; sau (b) dacă Solicitantul nu 
este ofertantul câștigător: (i) la primirea de către noi a copiei notificării Solicitantului de către 
Beneficiar despre rezultatele procesului de licitaţie; sau (ii) la douăzeci și opt (28) de zile 
după perioada de valabilitate a ofertei. 

În consecinţă, orice cerere de plată în temeiul acestei garanţii trebuie primită de noi la adresa 
de mai sus, nu mai târziu de această dată. 

Această garanţie face obiectul Normelor uniforme privind garanţiile la cerere (NUGC), ediţia 
2010, publicaţia ICC nr. 758. 

 

_____________________________ 

[Semnătura/semnăturile] 

 

Notă: Tot textul cu font Italic este destinat întocmirii acestui formular și va fi şters din 
documentul final. 
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Formularul Garanţiei de participare la licitaţie 
(Obligațiune de garantare a participării la licitaţie) 

Nu se aplică
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Formular al Declaraţiei privind garanţia de participare la 
licitaţie 

Nu se aplică
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Autorizarea Producătorului 

 
[Ofertantul va solicita Producătorului să completeze acest Formular în conformitate cu 
instrucțiunile indicate. Această scrisoare de autorizare trebuie să fie pe antetul 
Producătorului și trebuie să fie semnată de o persoană cu autoritate adecvată de semnare a 
documentelor obligatorii pentru Producător. Ofertantul o va include în Oferta sa, dacă se 
solicită în FDL.] 

 
Data: [inserați data (ziua, luna și anul) prezentării Ofertei] 

Nr. LCN: [inserați numărul procesului de licitație] 
  
 

 
Către:  [inserați numele complet al Beneficiarului] 
 
ÎNTRUCÂT 
 
Noi [inserați numele complet al Producătorului], care suntem producătorii oficiali ai 
[inserați tipul de bunuri fabricate], cu fabrici amplasate la [inserați adresa deplină a 
fabricilor Producătorului], autorizăm prin prezenta [inserați numele complet al Ofertantului] 
să prezinte Oferta, scopul căreia este de a furniza următoarele Bunuri, fabricate de noi 
[inserați denumirea și descrierea succintă a Bunurilor], și să negocieze și să semneze 
ulterior Contractul. 
 
Astfel extindem garanția noastră completă conform Clauzei 28 a Condițiilor Generale ale 
Contractului în raport cu Bunurile oferite de firma menționată. 
 
Semnătura: [inserați semnătura/semnăturile reprezentantului/reprezentanților 
autorizat/autorizați ai Producătorului]  
 
 
Nume: [inserați numele complet(e) ale reprezentantului/reprezentanților autorizat/autorizați 
ai Producătorului]  
 
Funcția: [inserați funcția] 
 
 
 
Data ____________ ziua __________________, _______ [inserați data semnării] 
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Capitolul V. Țările eligibile 

 
Eligibilitatea pentru furnizarea de bunuri, lucrări și servicii, altele decât consultanță, în 

achiziţiile publice finanțate de Bancă 
 
 

În legătură cu IPO 4.7 și 5.1, pentru informarea Ofertanților, în momentul de faţă sunt 
excluse din acest proces de licitaţie companiile, bunurile și serviciile provenite din 
următoarele ţări: 

 
Conform IPO 4.7(a) și 5.1: Nici una. 
 
Conform IPO 4.7(b) și 5.1: Nici una 
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Capitolul VI. Politica Băncii – Practici corupte 
și frauduloase 

Ghid pentru achiziţia de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanţă, în cadrul 
împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, de către împrumutații Băncii 
Mondiale, ediţia din ianuarie 2011. 

“ Frauda și corupţia: 

1.16 Politica Băncii solicită ca Împrumutații (inclusiv beneficiarii împrumuturilor Băncii), 
ofertanții, furnizorii, contractanţii și agenţii (declaraţi sau nu), sub-contractanţii, 
consultanţii sub-contractaţi, prestatorii de servicii ai acestora, precum și tot personalul 
acestora, să respecte cel mai înalt standard de etică în timpul achiziției și execuţiei 
contractelor finanțate de Bancă.2 În conformitate cu această politică, Banca:  

(a) defineşte, în sensul acestei prevederi, următoarele noţiuni:  

(i) ”practică coruptă” înseamnă oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, în mod 
direct sau indirect, a oricărui obiect de valoare pentru a influenţa în mod 
necorespunzător acţiunile celeilalte părţi;3 

(ii) ”practică frauduloasă” înseamnă orice acţiune sau inacţiune, inclusiv denaturarea, 
care, cu bună ştiinţă sau din neglijenţă, induce în eroare sau încearcă să inducă în 
eroare una dintre părţi pentru a obţine un beneficiu financiar sau de altă natură 
sau pentru a evita o obligaţie;4 

(iii)”practică ilicită” înseamnă o înţelegere între două sau mai multe părţi, destinat 
atingerii unui scop inadecvat, inclusiv influenţarea în mod necorespunzător a 
acţiunilor unei alte părţi;5 

(iv) ”practică coercitivă” înseamnă deteriorarea sau lezarea, sau ameninţarea cu 
deteriorarea sau lezarea, în mod direct sau indirect, a unei părţi sau a bunurilor 
unei părţi pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile unei părţi;6 

(v) ”practică obstructivă” înseamnă: 

                                                 
2      În acest context, orice acţiune de a influenţa procesul de achiziţie sau execuţia contractului pentru un folos necuvenit 

este inadecvată.  
3 În sensul acestui alineat, termenul ”cealaltă parte” se referă la un funcţionar public care acţionează în legătură cu 

procesul de achiziţie sau execuţia contractului. În acest context, termenul ”funcționar public” include personalul Băncii 
Mondiale și angajaţii altor organizaţii care iau sau examinează decizii referitoare la achiziţii. 

4 În sensul acestui alineat, termenul ”parte” se referă la un funcţionar public; termenii ”beneficiu” și ”obligație” se referă 
la procesul de achiziţie sau la execuţia contractului; expresia ”acțiune sau inacțiune” are scopul de a influenţa procesul 
de achiziţie sau execuţia contractului. 

5 În sensul acestui alineat, termenul ”părți” se referă la participanţii procesului de achiziţie (inclusiv funcţionari publici) 
care încearcă, fie ei înșiși, fie prin intermediul altei persoane sau entităţi care nu participă la procesul de achiziţie sau 
selecţie, să simuleze concurenţa, să stabilească preţuri de ofertă la niveluri artificiale și necompetitive, sau să se 
informeze reciproc despre preţurile de ofertă sau alte condiţii. 

6 În sensul acestui alineat, termenul ”parte” se referă la un participant la procesul de achiziţie sau execuţia contractului. 



 
 

(aa) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în mod 
intenţionat a unor dovezi materiale pentru o investigaţie sau 
oferirea de declaraţii false către investigatori, cu scopul de a 
împiedica în mod semnificativ o investigaţie a Băncii în cazul 
sesizărilor de practici corupte, frauduloase, coercitive sau ilicite; 
și/sau ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi cu 
scopul de a o împiedica de la împărtăşirea cunoştinţelor privind 
chestiuni relevante pentru investigaţie sau pentru continuarea 
investigaţiei; sau 

(bb) fapte menite să afecteze în mod semnificativ desfăşurarea 
inspecţiei Băncii şi drepturile de audit prevăzute la alineatul 
1.16(e) de mai jos. 

(b) va respinge o propunere de atribuire, dacă stabileşte faptul că ofertantul 
recomandat pentru atribuire, sau oricare din angajaţii, agenţii, sub-contractanţii, 
consultanţii sub-contractaţi, prestatorii de servicii, furnizorii acestuia și/sau 
personalul acestora s-a implicat, în mod direct sau indirect, în practici corupte, 
frauduloase, ilicite, coercitive sau obstructive atunci când a concurat pentru 
prezentul contract; 

(c) va declara achiziţie neconformă și va anula partea din împrumut alocată în baza 
unui contract, în cazul în care constată, în orice moment, că reprezentanţii 
Împrumutatului sau ai unui beneficiar al unei părţi a împrumutului s-au angajat în 
practici corupte, frauduloase, ilicite sau coercitive în timpul procesului de 
achiziţie sau în implementarea prezentului contract, fără ca Împrumutatul să fi 
luat măsuri oportune şi adecvate, satisfăcătoare pentru Bancă, pentru a aborda 
acele practici atunci când au apărut, inclusiv prin neinformarea Băncii în mod 
oportun la momentul aflării acelor practici; 

(d) va sancționa o companie sau o persoană, oricând, conform procedurilor 
dominante ale Băncii referitoare la sancţiuni,7 inclusiv prin declararea publică a 
acelei companii sau persoane ca neeligibilă, pe termen nelimitat sau pe o perioadă 
precizată de timp: (i) pentru atribuirea unui contract finanţat de Bancă; și (ii) 
pentru a fi candidat;8 

(e) va cere includerea, în documentele de licitaţie și în contractele finanțate de un 
împrumut al Băncii, a unei clauze care solicită ca ofertanții, furnizorii și 
contractanţii, precum și sub-contractanţii, agenţii, angajaţii, consultanţii, 

                                                 
7 O companie sau o persoană poate fi declarată ca neeligibilă pentru atribuirea unui contract finanţat de Bancă: (i) la 

finalizarea procedurilor de sancţiuni ale Băncii, inclusiv, printre altele, prin excludere reciprocă, conform înţelegerii cu 
alte instituţii financiare internaţionale, inclusiv bănci multilaterale de dezvoltare, și prin aplicarea procedurilor 
administrative corporative ale Grupului Băncii Mondiale privind sancţiunile pentru achiziţii prin fraudă și corupţie; și 
(ii) ca urmare a suspendării temporare sau suspendării temporare anticipate în legătură cu o procedură de sancţiune în 
curs. A se vedea nota de subsol 14 și alineatul 8 din Anexa 1 a acestui Ghid. 

8 Un sub-contractant, consultant, producător, furnizor sau prestator de servicii candidat (sunt utilizate denumiri diferite, 
în funcţie de documentul de licitaţie) este cel care a fost: (i) fie inclus de către ofertant în cererea de precalificare sau în 
oferta sa pentru că posedă experienţă specifică și esenţială și know-how care permit ofertantului să îndeplinească 
cerinţele de calificare pentru oferta respectivă; (ii) fie numit de către Împrumutat. 
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prestatorii de servicii sau furnizorii acestora să permită Băncii inspecţia tuturor 
conturilor, evidenţelor și altor documente referitoare la prezentarea ofertelor și 
execuţia contractului, precum și auditul acestora de către auditori numiţi de 
Bancă.” 
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Capitolul VIII. Condițiile Generale ale Contractului 

1. Definiții 1.1 Următoarele cuvinte și expresii vor comporta semnificațiile 
care le sunt atribuite în continuare: 

(a) “Banca” înseamnă Banca Mondială și se referă la Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) 
sau Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID). 

(b) “Contract” înseamnă Acordul Contractual încheiat între 
Beneficiar şi Furnizor, împreună cu Documentele 
contractuale menționate, inclusiv toate anexele, 
atașamentele și toate documentele incorporate prin 
referință la acesta. 

(c) “Documente Contractuale” înseamnă toate documentele 
enumerate în Acordul Contractual, inclusiv toate 
amendamentele acestuia. 

(d) “Preţul Contractului” înseamnă prețul plătibil 
Furnizorului, după cum este specificat în Acordul 
Contractual, pasibil completărilor și ajustărilor sau 
reducerilor, care pot efectuate conform Contractului. 

(e) “Zi” înseamnă zi calendaristică. 

(f) “Executare” înseamnă efectuarea Serviciilor Conexe de 
către Furnizor, în conformitate cu termenii și condițiile 
stabilite în Contract.  

(g) “CGC” înseamnă Condițiile Generale ale Contractului. 

(h) “Bunuri” înseamnă toate mărfurile, materiile prime, 
utilajele și echipamentul și/sau alte materiale, pe care 
Furnizorul trebuie să le livreze Beneficiarului conform 
Contractului. 

(i) “Țara Beneficiarului” este țara specificată în Condițiile 
Speciale ale Contractului (CSC). 

(j) “Beneficiar” înseamnă entitatea care achiziționează 
Bunurile și Serviciile Conexe, după cum sunt specificate 
în CSC. 

(k) “Servicii Conexe” înseamnă serviciile aferente livrării 
bunurilor, precum asigurarea, instalarea, instruirea și 
întreținerea inițială și alte astfel de obligații ale 
Furnizorului conform Contractului. 
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(l) “CSC” înseamnă Condițiile Speciale ale Contractului. 

(m) “Sub-contractant” înseamnă oricare persoană, entitate 
privată sau guvernamentală, sau o combinație a celor 
indicate mai sus, cărora le este sub-contractată de către 
Furnizor o parte a Bunurilor spre a fi furnizate sau 
executarea oricărei părți a Serviciilor Conexe. 

(n) “Furnizor” înseamnă o persoană, entitate privată sau 
guvernamentală, sau o combinație a celor indicate mai 
sus, a cărei ofertă de execuție a Contractului a fost acceptată 
de Furnizor și este desemnată ca atare în Acordul 
Contractual. 

(o) “Locul destinației finale”, în funcție de caz, înseamnă 
locul desemnat în CSC. 

2. Documente 
contractuale 

2.1 Sub rezerva ordinii stabilite în Acordul Contractual, toate 
documentele care alcătuiesc Contractul (și toate părțile 
acestuia) sunt destinate a fi corelative, complementare și 
reciproc explicative. Acordul Contractual va fi citit ca un tot 
întreg.  

3. Practici corupte și 
frauduloase  

3.1 Banca solicită conformitatea cu politica sa privind practicile 
corupte și frauduloase, după cum este reflectată în Anexa la 
CGC. 

3.2 Beneficiarul solicită Furnizorului să dezvăluie informații 
privind orice comisioane sau taxe, care au fost plătite sau care 
urmează să fie plătite agenților sau oricăror alte părți, în ceea 
ce privește procesul de licitație sau executarea Contractului. 
Informațiile dezvăluite trebuie să includă cel puțin numele și 
adresa agentului sau a celeilalte părți, suma și valuta, precum și 
scopul comisionului, plății sau taxei.  

4.   Interpretare 4.1 În cazul în care se impune de context, singular înseamnă plural 
și vice versa. 

4.2 Condițiile Comerciale Internaționale (Incoterms) 

Termenul EXW este reglementat de normele prevăzute în ediția 
curentă a Incoterms, specificate în CSC și publicate de Camera 
Internațională de Comerț de la Paris, Franța. 

4.3 Întregul Acord 

Contractul constituie întregul acord între Beneficiar și Furnizor 
și înlocuiește toate comunicările, negocierile și acordurile 
(orale sau scrise) ale părților cu privire la acestea, realizate 
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până la data Contractului. 

4.4 Amendamente 

Nici un amendament sau altă modificare a Contractului nu este 
valabilă decât dacă este realizată în scris, datată, în mod expres 
se referă la Contract, și este semnată de un reprezentant 
autorizat al fiecărei părți a Contractului. 

4.5 Lipsa derogării 

(a) Sub rezerva sub-clauzei 4.5 (b) a CGC de mai jos, nici o 
relaxare, toleranță, întârziere sau indulgență din partea 
oricărei dintre părți în aplicarea oricăror dintre termenii și 
condițiile Contractului, sau acordarea unei perioade de 
timp de către oricare parte celeilalte, nu va aduce 
atingere, afecta sau restricționa drepturile acelei părți în 
cadrul Contractului, și nici o derogare de către oricare 
dintre părți cu privire la orice încălcare a Contractului nu 
va opera ca derogare privind orice încălcare ulterioară sau 
continuă a Contractului. 

(b) Orice derogare de la drepturile, puterile sau remediile 
unei părți, prevăzute în Contract, trebuie să fie realizată în 
scris, datată și semnată de un reprezentant autorizat al 
părții care derogă, și trebuie să precizeze dreptul la și 
domeniul de acțiune al derogării. 

4.6 Nulitatea 

În cazul în care este interzisă sau invalidată sau inaplicabilă 
orice prevedere sau condiție a Contractului, o astfel de 
interdicție, invaliditate sau inaplicabilitate nu va afecta 
valabilitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi și 
condiții ale Contractului. 

5. Limba 5.1 Contractul, precum și toată corespondența și documentele 
referitoare la Contract, schimbate între Furnizor și Beneficiar, 
trebuie să fie redactate în limba specificată în CSC. 
Documentele justificative și literatura tipărită, care fac parte 
din Contract, pot fi într-o altă limbă, în condiția în care ele sunt 
însoțite de o traducere exactă a pasajelor relevante în limba 
specificată, caz în care, în scopul interpretării Contractului, va 
prevala traducerea. 

5.2 Furnizorul va suporta toate cheltuielile de traducere în limba 
necesară și toate riscurile de exactitate asociate traducerii 
pentru documentele prezentate de către Furnizor. 



58 Capitolul VIII. Condițiile Generale ale Contractului  

 

6. Întreprindere 
mixtă, consorțiu 
sau asociație 

6.1 În cazul în care Furnizorul este o întreprindere mixtă, consorțiu 
sau asociație, toate părțile poartă răspundere solidară și 
individuală față de Beneficiar pentru realizarea prevederilor 
Contractului și desemnează o parte în calitate de lider cu 
autoritate pentru întreprinderea mixtă, consorțiu sau asociație. 
Componența sau constituirea întreprinderii mixte, consorțiului 
sau asociației nu se modifică fără acordul prealabil al 
Beneficiarului. 

7. Eligibilitate 7.1 Furnizorul și sub-contractanții săi trebuie să aibă 
naționalitatea unui stat eligibil. Un Furnizor sau sub-
contractant se consideră că are naționalitatea unei țări în cazul 
în care este cetățean sau este constituit, încorporat, sau 
înregistrat și funcționează în conformitate cu prevederile 
legislației acelei țări.  

7.2 Toate Bunurile și Serviciile Conexe care urmează să fie 
furnizate prin Contract și finanțate de către Banca își au 
originea în țări eligibile. În sensul prezentei clauze, originea 
reprezintă țara în care mărfurile au fost crescute, exploatate, 
cultivate, produse, fabricate sau prelucrate; sau prin fabricare, 
prelucrare sau asamblare rezultă un alt articol recunoscut 
comercial, care diferă în mod substanțial în caracteristicile 
sale de bază de componentele sale.  

8. Notificări 8.1 Orice notificare transmisă de către o parte celeilalte conform 
Contractului trebuie să fie în scris, la adresa specificată în 
CSC. Termenul "în scris" înseamnă comunicat în scris, cu 
confirmarea primirii.  

8.2 O notificare intră în vigoare atunci când este prezentată sau la 
data intrării în vigoare a notificării, oricare dintre acestea 
survine mai târziu. 

9.  Legislație 9.1 Contractul va fi reglementat și interpretat în conformitate cu 
legislația țării Beneficiarului.  

10. Soluționarea 
litigiilor 

10.1 Beneficiarul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a 
soluționa pe cale amiabilă, prin negociere directa informală, 
orice dezacord sau litigiu între ei în cadrul sau în legătură cu 
Contractul.  

10.2 În cazul în care, după douăzeci și opt de (28) de zile, părțile 
nu au reușit să soluționeze disputa sau diferența dintre ele 
printr-o astfel de consultare reciprocă, atunci Beneficiarul sau 
Furnizorul poate notifica cealaltă parte despre intenția sa de a 
începe arbitrajul, după cum este prevăzut în continuare, 
privind problema disputată, și arbitrajul nu poate fi inițiat 
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până la o astfel de notificare. Orice litigiu sau diferență, 
pentru care a fost emisă o notificare privind intenția de a iniția 
arbitrajul în conformitate cu această clauză, trebuie să fie 
soluționate prin arbitraj. Arbitrajul poate fi inițiat înainte sau 
după livrarea Bunurilor în cadrul Contractului. Procedurile de 
arbitraj se desfășoară în conformitate cu regulile de procedură 
specificate în CSC.  

10.3 Fără a aduce atingere oricărei referințe la arbitraj,  

(a) părțile vor continua să-și execute obligațiile în cadrul 
Contractului, cu excepția cazurilor când au agreat altfel; și  

(b) Beneficiarul va plăti Furnizorul orice sumă datorată 
Furnizorului. 

11. Inspecțiile și 
auditul de către 
Bancă 

11.1 Furnizorul va menține și va depune toate eforturile rezonabile 
pentru a determina sub-contractanții săi să mențină conturi și 
evidențe exacte și sistematice pentru Bunuri, într-un format și cu 
detalii care vor identifica clar schimbările de timp și costurile 
relevante. 

11.2 Furnizorul va permite și va determina sub-contractanți săi să 
permită Băncii și/sau persoanelor desemnate de către Bancă să 
inspecteze birourile Furnizorului și toate conturile și 
înregistrările referitoare la executarea Contractului și prezentarea 
ofertei, și să aibă astfel de conturi și înregistrări supuse auditului 
de către auditori numiți de Bancă, la solicitarea Băncii. Se atrage 
atenția Furnizorului și sub-contractanților și consultanților săi la 
clauza 3 [fraude și corupție], care prevede, printre altele, că 
actele destinate să împiedice în mod semnificativ exercitarea 
drepturilor de inspecție și de audit ale Băncii, prevăzute de 
prezenta sub-clauză 11.1, constituie o practică interzisă, care 
poate determina rezilierea Contractului (precum și determinarea 
ineligibilității în conformitate cu procedurile în vigoare de 
sancționare ale Băncii). 

12. Domeniul de 
aplicare al livrării 

12.1 Bunurile și Serviciile Conexe, ce urmează a fi furnizate, vor fi 
specificate în Cerințe. 

13. Livrarea și 
documentele 

13.1 Sub rezerva sub-clauzei 33.1 a CGC, livrarea Bunurilor și 
executarea Serviciilor Conexe trebuie să fie realizate în 
conformitate cu Tabelele de livrare și executare specificate în 
Cerințe. Detaliile de transport și alte documente care urmează să 
fie oferite de către Furnizor sunt specificate în CSC. 

14. Responsabilitățile 
Furnizorului 

14.1 Furnizorul va livra toate Bunurile și Serviciile Conexe incluse 
în domeniul de acțiune al livrării în conformitate cu clauza 12 a 
CGC și cu Tabelele de livrare și executare, conform clauzei 13 
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a CGC. 

15. Prețul 
Contractului 

15.1 Prețurile percepute de Furnizor pentru Bunurile livrate și 
Serviciile Conexe efectuate în cadrul Contractului nu trebuie să 
varieze de la prețurile indicate de către Furnizor în oferta sa.  

16. Condițiile de 
plată 

16.1 Prețul Contractului, inclusiv orice plăți în avans, dacă sunt 
aplicabile, vor fi plătite după cum este specificat în CSC. 

16.2 Cererea Furnizorului pentru plată va fi adresată Beneficiarului 
în scris, însoțită de facturi care descriu, după caz, Bunurile 
livrate și Serviciile Conexe prestate, precum și de documentele 
prezentate în temeiul clauzei 13 a CGC și după îndeplinirea 
tuturor celorlalte obligații prevăzute în Contract. 

16.3 Plățile vor fi efectuate cu promptitudine de către Beneficiar, 
dar în orice caz nu mai târziu de șaizeci (60) de zile după 
prezentarea facturii sau cererii de plată de către Furnizor, și 
după acceptarea acesteia de către Beneficiar. 

16.4 Plățile vor fi efectuate în valuta țării Beneficiarului.  

16.5 În cazul în care Beneficiarul nu reușește să plătească 
Furnizorului orice plată până la data scadenței sau în termenul 
stabilit în CSC, Beneficiarul va plăti Furnizorului dobânda în 
funcție de suma plăților întârziate, la rata reflectată în CSC, 
pentru perioada de întârziere, până la efectuarea plății 
integrale, înainte sau după judecată sau arbitraj.  

17. Impozite și taxe 17.1 Toate impozitele pe vânzări și alte impozite, taxe și sume 
percepute au fost incluse în prețul Contractului. 

18. Garanția de bună 
execuție 

18.1 Dacă este necesar, în conformitate cu CSC, Furnizorul, în 
termen de douăzeci și opt (28) de zile de la notificarea de 
atribuire a Contractului, va prezenta o garanție de bună 
execuție a Contractului în suma specificată în CSC. 

18.2 Mijloacele garanției de bună execuție vor fi plătibile 
Beneficiarului drept compensație pentru oricare pierdere 
rezultată din nereușita Furnizorului de a finaliza obligațiile 
care îi revin în temeiul Contractului. 

18.3 După cum este specificat în CSC, garanția de bună execuție, 
dacă este necesară, va fi exprimată în valuta Contractului și va 
fi în formatul prevăzut de către Beneficiar, sau într-un alt 
format acceptat de către Beneficiar. 

18.4 Garanția de bună execuție va fi omisă de către Beneficiar și 
restituită Furnizorului nu mai târziu de douăzeci și opt (28) de 
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zile de la data finalizării obligațiilor de executare ale 
Furnizorului în cadrul Contractului, inclusiv a tuturor 
obligațiilor de garanție, cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în CSC. 

19. Drepturile de 
autor 

19.1 Drepturile de autor pentru toate desenele, documentele și alte 
materiale, care conțin date și informații furnizate 
Beneficiarului de către Furnizor, revin în continuare 
Furnizorului sau, în cazul în care sunt conferite Beneficiarului 
în mod direct sau prin intermediul Furnizorului de către un terț, 
inclusiv furnizori de materiale, drepturile de autor pentru astfel 
de materiale revin acestui terț. 

20. Informații 
confidențiale 

20.1 Beneficiarul și Furnizorul vor păstra confidențialitatea și, fără 
acordul scris al celeilalte părți, nu vor divulga unui terț orice 
documente, date sau alte informații furnizate direct sau indirect 
de către cealaltă parte în legătură cu Contractul, dacă astfel de 
informații au fost furnizate înainte, în timpul sau după 
încheierea sau rezilierea Contractului. Fără a aduce atingere 
celor menționate anterior, Furnizorul poate oferi sub-
contractantului său astfel de documente, date și alte informații, 
pe care le primește de la Beneficiar în măsura necesară pentru 
ca sub-contractantul să realizeze activitatea conform 
Contractului, caz în care Furnizorul trebuie să obțină de la un 
astfel de sub-contractant un acord de confidențialitate similar 
cu cel impus asupra Furnizorului conform clauzei 20 a CGC. 

20.2 Beneficiarul nu va folosi astfel de documente, date și alte 
informații primite de la Furnizor pentru orice scopuri care nu 
au legătură cu Contractul. În mod similar, Furnizorul nu va 
utiliza aceste documente, date și alte informații primite de la 
Beneficiar în alte scopuri decât executarea Contractului. 

20.3 Totuși, obligația unei părți conform sub-clauzelor 20.1 și 20.2 
a CGC indicate anterior nu se va aplica informațiilor care: 

(a) trebuiau împărtășite de Beneficiar sau Furnizor cu Banca 
sau cu alte instituții participante în finanțarea 
Contractului;  

(b) în prezent sau ulterior intră în domeniul public nu din 
vina acelei părți; 

(c) se poate dovedi ca ar fi fost în posesia acelei părți la 
momentul dezvăluirii și care nu au fost obținute anterior, 
direct sau indirect, de la cealaltă parte; sau 

(d) în caz contrar, devin în mod legal disponibile acelei părți 
de la un terț care nu are obligația de confidențialitate. 
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20.4 Prevederile de mai sus ale clauzei 20 a CGC nu vor modifica 

în nici un fel orice acord de confidențialitate al oricărei dintre 
părți înainte de data Contractului în ceea ce privește livrarea 
sau orice parte a acestuia. 

20.5 Prevederile clauzei 20 a CGC vor prevala asupra finalizării sau 
rezilierii, din orice motiv, a Contractului. 

21. Sub-contractarea 21.1 Furnizorul va notifica Beneficiarul în scris despre toate sub-
contractele acordate în cadrul Contractului, dacă aceasta nu 
este deja specificat în ofertă. O astfel de notificare, în oferta 
inițială sau mai târziu, nu eliberează Furnizorul de oricare din 
obligații, drepturi, responsabilități sau răspundere conform 
Contractului. 

21.2 Sub-contractele se vor conforma prevederilor clauzelor 3 și 7 
ale CGC.   

22. Specificații și 
standarde 

22.1 Specificațiile tehnice și desenele 

(a) Bunurile și Serviciile Conexe furnizate prin Contract sunt 
conforme cu specificațiile și standardele tehnice 
menționate în Capitolul VII – Cerințe și, atunci când nu 
este menționat nici un standard aplicabil, standardul 
trebuie să fie echivalent sau superior standardelor 
oficiale, ale căror aplicare este adecvată pentru țara de 
origine a Bunurilor. 

(b) Furnizorul are dreptul să renunțe la responsabilitate 
pentru orice design, date, desene, specificații sau alte 
documente, sau la oricare modificări ale acestora oferite 
sau elaborate de către sau din numele Beneficiarului, 
prezentând o notificare în acest sens Beneficiarului. 

(c) Ori de câte ori în Contract se fac referiri la coduri și 
standarde, conform cărora este executat Contractul, ediția 
sau versiunea revizuită a acestor coduri și standarde 
trebuie să fie cea specificată în Cerințe. În timpul 
executării Contractului, orice modificări în oricare din 
aceste coduri și standarde trebuie aplicate numai după 
aprobare de către Beneficiar și vor fi tratate conform 
clauzei 33 a CGC. 

23. Ambalarea și 
documentele 

23.1 Furnizorul va oferi o astfel de ambalare a Bunurilor, care este 
necesară pentru a preveni prejudicierea sau deteriorarea lor în 
timpul tranzitului către destinația lor finală, după cum este 
indicat în Contract. În timpul tranzitului, ambalajul trebuie să 
fie suficient pentru a rezista, fără limitare, la manipulările dure 
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și expunerea la temperaturi extreme, sare și precipitații, și la 
depozitare în spațiu deschis. Dimensiunile și greutatea 
ambalajului trebuie să ia în considerare, după caz, distanța la 
destinația finală a mărfurilor și absența mecanismelor de 
transport în toate punctele de tranzit. 

23.2 Ambalajul, marcajul, precum și documentația din interiorul și 
din afara pachetelor, vor respecta strict astfel de cerințe 
speciale, după cum sunt prevăzute în mod expres în Contract, 
inclusiv cerințele suplimentare, dacă este cazul, specificate în 
CSC, precum și în orice alte instrucțiuni comandate de 
Beneficiar. 

24. Asigurarea 24.1 Asigurarea de la EXW până la destinația finală este inclusă în 
prețul Contractului.  

25. Transportul și 
Serviciile Conexe  

25.1 Furnizorul este responsabil pentru aranjamentele de transport 
al Bunurilor până la destinația finală specificată în CGC (CSC) 
1.1 (o).   

 25.2 Furnizorului i se poate solicita să ofere oricare sau toate 
serviciile indicate în continuare, inclusiv servicii adiționale, 
după caz, specificate în CSC: 

(a) executarea sau supravegherea asamblării și/sau pornirea 
Bunurilor livrate; 

(b) oferirea de instrumente necesare pentru asamblarea și/sau 
întreținerea Bunurilor livrate; 

(c) prezentarea unui manual detaliat de operațiuni și 
întreținere pentru fiecare unitate adecvată a Bunurilor 
livrate; 

(d) executarea sau supravegherea sau întreținerea și/sau 
repararea Bunurilor livrate, pentru o perioadă de timp 
agreată cu părțile, în condiția în care un astfel de serviciu 
nu absolvește Furnizorul de obligațiile de garanție conform 
Contractului; și 

(e) instruirea personalului Beneficiarului, la fabrica 
Furnizorului și/sau pe loc, în asamblarea, pornirea, 
operarea, întreținerea și/sau repararea Bunurilor livrate. 

25.3 Prețurile practicate de Furnizor pentru Serviciile Conexe, dacă nu 
sunt incluse în prețul Contractului pentru Bunuri, vor fi agreate în 
prealabil de către părți și nu va depăși ratele prevalente pentru 
servicii similare, percepute de către Furnizor de la alte părți. 
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26. Inspecții și teste 26.1 Din cont propriu și fără cheltuieli pentru Beneficiar, Furnizorul 
va realiza toate aceste teste și inspecții ale Bunurilor și 
Serviciilor Conexe, după cum este specificat în CSC. 

26.2 Inspecțiile și testele pot fi efectuate la sediul Furnizorului sau 
al sub-contractantului, la punctul de livrare și/sau la destinația 
finală a Bunurilor, sau la o altă locație din tara Beneficiarului, 
după cum este specificat în CSC. Sub rezerva sub-clauzei 26.3 
a CGC, dacă se realizează la sediul Furnizorului sau sub-
contractantului acestuia, toate facilitățile rezonabile și 
asistența, inclusiv accesul la desene și date de producție, vor fi 
oferite inspectorilor fără careva costuri pentru Beneficiar. 

26.3 Beneficiarul sau reprezentantul său desemnat au dreptul să 
asiste la testele și/sau inspecțiile menționate în sub-clauza 26.2 
a CGC, în condiția în care Beneficiarul suportă toate 
cheltuielile și costurile proprii aferente participării sale, 
inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuielile de deplasare, cazare 
și masă. 

26.4 Ori de câte ori Furnizorul este gata să efectueze orice astfel de 
teste și inspecții, acesta va oferi Beneficiarului un preaviz 
rezonabil, inclusiv cu privire la locația și timpul desfășurării. 
Furnizorul va obține de la orice terț relevant sau producător 
permisiunile necesare sau consimțământul de a permite 
Beneficiarului sau reprezentantul său desemnat să participe la 
teste și/sau inspecții. 

26.5 Beneficiarul poate solicita Furnizorului să efectueze orice teste 
și/sau inspecții nesolicitate de Contract, dar considerate 
necesare pentru a verifica dacă caracteristicile și performanțele 
Bunurilor respectă codurile și standardele specificațiilor 
tehnice prevăzute în Contract, în condiția în care costurile și 
cheltuielile rezonabile suportate de Furnizor pentru efectuarea 
unor astfel de teste și/sau inspecții vor fi adăugate la prețul 
Contractului. Mai mult ca atât, dacă astfel de teste și/sau 
inspecții împiedică progresul din procesul de fabricare și/sau 
executarea de către Furnizor a altor obligații care îi revin în 
temeiul Contractului, acestea vor fi luate în considerare în ceea 
ce privește datele de livrare și datele de finalizare și celelalte 
obligații afectate în acest mod. 

26.6 Furnizorul va oferi Beneficiarului un raport al rezultatelor 
oricăror astfel de teste și/sau inspecții. 

26.7 Beneficiarul poate respinge orice Bunuri sau orice parte a 
acestora care nu reușește să corespundă testelor și/sau 
investigațiilor, sau care nu sunt conforme cu specificațiile. 
Furnizorul va rectifica sau va înlocui astfel de Bunuri sau părți 
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respinse ale acestora, sau va opera modificări necesare pentru a 
întruni specificațiile, fără costuri pentru Beneficiar, și va repeta 
testul și/sau inspecția, fără costuri pentru Beneficiar, oferind o 
notificare în temeiul sub-clauzei 26.4 a CGC. 

26.8 Furnizorul este de acord că nici executarea testului și/sau 
inspecției Bunurilor sau a unei părți a acestora, nici 
participarea Beneficiarului sau reprezentantul său, nici 
problema oricărui raport în conformitate cu sub-clauza 26.6 a 
CGC, nu va absolvi Furnizorul de oricare garanții sau alte 
obligații în temeiul Contractului. 

27. Penalități 27.1 Cu excepția prevederilor clauzei 32 a CGC, în cazul în care 
Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate Bunurile 
până la data (datele) livrării sau să execute Serviciile Conexe 
în termenul specificat de Contract, Beneficiarul poate, fără a 
aduce atingere celorlalte remedii în temeiul Contractului, 
deduce din prețul Contractului, în calitate de penalități, o sumă 
echivalentă cu procentul prevăzut în CSC din prețul livrării 
Bunurilor întârziate sau serviciilor nerealizate pentru fiecare 
săptămână sau parte a acesteia de întârziere, până la livrarea 
sau executarea reală, până la o deducere maximă din procentul 
specificat în CSC. Odată ce maximul este atins, Beneficiarul 
poate rezilia Contractul în temeiul clauzei 35 a CGC. 

28. Garanții 28.1 Furnizorul garantează că toate Bunurile sunt noi, nefolosite, 
precum și de cele mai recente sau actuale modele, și că acestea 
încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și 
materiale, cu excepția cazului în care se prevede altfel in 
Contract. 

28.2 Sub rezerva sub-clauzei 22.1(b) a CGC, Furnizorul garantează 
în continuare că Bunurile nu vor avea orice defecte cauzate de 
oricare act sau omisiune a Furnizorului, sau care rezultă din 
proiectare, materiale și manoperă, în circumstanțe normale de 
utilizare în condițiile existente în țara de destinație finală. 

28.3 Dacă nu este specificat altfel în CSC, garanția rămâne valabilă 
timp de douăsprezece (12) luni după ce Bunurile sau orice 
parte a acestora, după caz, au fost livrate și acceptate la 
destinația finală indicată în CSC.  

28.4 Beneficiarul va înștiința Furnizorul, specificând natura unor 
astfel de defecte, împreună cu toate dovezile disponibile cu 
privire la acestea, imediat după descoperirea lor. Beneficiarul 
va oferi toate oportunitățile rezonabile Furnizorului de a 
inspecta astfel de defecte. 
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28.5 La primirea notificării, Furnizorul, în termenul specificat în 
CSC, va repara sau înlocui cu promptitudine Bunurile defecte 
sau părți ale acestora, fără costuri pentru Beneficiar. 

28.6 În cazul în care Furnizorul a fost notificat și nu reușește să 
remedieze defectul în perioada menționată în CSC, 
Beneficiarul poate întreprinde într-un termen rezonabil acțiuni 
de remediere în funcție de caz, pe riscul și din contul 
Furnizorului, fără a aduce atingere oricăror alte drepturi pe 
care Beneficiarul le poate avea față de Furnizor în temeiul 
Contractului. 

29. Despăgubiri 
pentru încălcarea 
drepturilor 
proprietății 
intelectuale 

29.1 Furnizorul, sub rezerva respectării de către Beneficiar a sub-
clauzei 29.2 a CGC, va despăgubi și nu va învinui Beneficiarul 
și angajații și ofițerii săi de și împotriva oricăror și tuturor 
proceselor judiciare, acțiunilor sau procedurilor administrative, 
plângerilor, pretențiilor, pierderilor, daunelor, costurilor și 
cheltuielilor de orice natură, inclusiv onorariile și cheltuielile 
avocaților, pe care Beneficiarul le poate suferi ca urmare a unei 
încălcări sau presupuse încălcări a oricărui brevet, model de 
utilitate, desen înregistrat, marcă, drept de autor sau alte 
drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în alt mod 
existente la data Contractului din următoarele motive:   

(a) instalarea Bunurilor de către Furnizor sau utilizarea 
Bunurilor în țara Locației; și  

(b) vânzarea în orice țară a produselor fabricate de Bunuri.  

O astfel de despăgubire nu acoperă orice utilizare a Bunurilor 
sau a oricărei părți a acestora, altele decât în scopul indicat sau 
dedus în mod rezonabil din Contract, nici orice încălcare care 
rezultă din utilizarea Bunurilor sau a oricărei părți a acestora, 
sau orice produse fabricate astfel în asociere sau în combinație 
cu orice alt echipament, fabrică sau materiale care nu sunt 
livrate de către Furnizor, în conformitate cu Contractul. 

29.2 În cazul în care sunt inițiate oricare acțiuni sau înaintate 
pretenții împotriva Beneficiarului, care rezultă din aspectele 
menționate în sub-clauza 29.1 a CGC, Beneficiarul va oferi 
imediat Furnizorului o notificare în acest sens, iar Furnizorul 
poate, din cont propriu și din numele Beneficiarului, desfășura 
astfel de acțiuni sau acționa în raport cu pretențiile înaintate și 
poate desfășura oricare negocieri pentru soluționarea oricăror 
astfel de proceduri sau pretenții. 

29.3 În cazul în care Furnizorul nu reușește să înștiințeze 
Beneficiarul în termen de douăzeci și opt (28) de zile de la 
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primirea notificării, că intenționează să desfășoare orice astfel 
de proceduri sau să acționeze în raport cu pretențiile, atunci 
Beneficiarul le va putea desfășura din numele său. 

29.4 Cumpărătorul, la cererea Furnizorului, va acorda toată asistența 
la dispoziția Furnizorului în efectuarea unor astfel de proceduri 
sau acțiuni în raport cu pretențiile, și i se va rambursa de către 
Furnizor suma pentru toate cheltuielile rezonabile suportate în 
acest sens. 

29.5 Cumpărătorul va despăgubi și exonera Furnizorul și angajații, 
administratorii și sub-contractanții săi de și împotriva oricăror 
și tuturor proceselor, acțiunilor sau procedurilor administrative, 
reclamațiilor, cererilor, pierderilor, prejudiciilor, costurilor și 
cheltuielilor de orice natură, inclusiv cheltuielile și taxele de 
avocat, pe care Furnizorul le-ar putea suporta ca urmare a unei 
încălcări sau presupuse încălcări a oricărui brevet, model de 
utilitate, desen înregistrat, mărci comerciale, drepturi de autor, 
sau alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrat sau altfel 
existente la data Contractului, care apar sau au legătură cu 
orice design, date, desene, specificații sau alte documente sau 
materiale furnizate sau proiectate de către sau din numele 
Beneficiarului. 

30. Limitarea 
răspunderii 

30.1 Cu excepția cazurilor de neglijență criminală sau realizate în 
mod intenționat:  

(a) Furnizorul nu va purta răspundere față de Beneficiar în 
legătură cu Contractul, răspunderea delictuală sau în alte 
cazuri, pentru orice pierderi indirecte sau apărută ca și 
consecință, sau pentru daune, pierderi de utilizare, pierderi 
de producție, sau pierderi de profituri sau cheltuieli
aferente dobânzilor, dacă această excludere nu se va 
aplica oricărei obligații a Furnizorului de a plăti penalități 
Beneficiarului, și 

 (b) răspunderea totală a Furnizorului față de Beneficiar, fie în 
legătură cu Contractul, răspunderea delictuală sau în alte 
cazuri, nu trebuie să depășească prețul total al 
Contractului, dacă această limitare nu se va aplica costului
de reparare sau înlocuire a echipamentelor defecte, sau 
oricărei obligații a Furnizorului să îl despăgubească pe 
Beneficiar pentru încălcarea brevetului. 

31. Forță majoră 31.1 Furnizorul nu va purta răspundere pentru confiscarea Garanției 
sale de bună execuție, penalități sau rezilierea în caz de 
neexecutare, dacă și în măsura în care întârzierea în execuție 
sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale contractuale este 
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rezultatul unui eveniment de forță majoră. 

31.2 În sensul prezentei clauze "Forță Majoră" înseamnă un 
eveniment sau situație dincolo de controlul Furnizorului, care 
nu este previzibilă, este inevitabilă, iar originea sa nu se 
datorează neglijenței sau lipsei de grijă din partea Furnizorului. 
Astfel de evenimente pot include, dar nu se limitează la, acte 
ale Beneficiarului în capacitatea sa suverană, războaie sau 
revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină și 
embargouri la transporturi de marfă. 

31.3 În cazul în care apare o situație de Forță Majoră, Furnizorul va 
notifica prompt Beneficiarul, în scris, referitor la astfel de 
circumstanțe și cauza acestora. Cu excepția cazului în care 
Beneficiarul prevede altfel în scris, Furnizorul va continua să 
îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Contractului în 
măsura în care este rezonabil posibil, și va determina toate 
mijloacele alternative rezonabile pentru executare, fără a fi 
împiedicată de evenimentul de Forță Majoră. 

32. Comenzi de 
modificare și 
amendamente la 
Contract 

32.1 Beneficiarul poate solicita Furnizorului printr-o notificare, la 
orice moment, în conformitate cu clauza 8 a CGC, să realizeze 
modificări în domeniul de aplicare general al Contractului, în 
unul sau mai multe din următoarele cazuri: 

(a) desene, design-uri sau specificații, în cazul în care 
Bunurile spre a fi furnizate conform Contractului 
urmează a fi fabricate special pentru Beneficiar; 

(b) metoda de livrare sau ambalare; 

(c) destinația livrării; și  

(d) Serviciile Conexe spre a fi oferite de Furnizor. 

32.2 În cazul în care orice astfel de modificare determină o creștere 
sau reducere a costului sau a timpului necesar pentru 
executarea de către Furnizor a oricăror dispoziții prevăzute în 
Contract, o ajustare echitabilă se va efectua în prețul 
Contractului sau în Tabelul de livrare/executare sau în ambele 
cazuri, iar Contractul va fi modificat în mod corespunzător. 
Orice pretenții ale Furnizorului pentru ajustare în temeiul 
prezentei clauze trebuie să fie afirmate în decurs de douăzeci și 
opt (28) de zile de la data primirii de către Furnizor a comenzii 
pentru modificare din partea Beneficiarului. 

32.3 Prețurile care vor fi percepute de către Furnizor pentru 
Serviciile Conexe, care ar putea fi necesare dar care nu au fost 
incluse în Contract, sunt convenite în prealabil de către părți și 
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nu trebuie să depășească tarifele în vigoare pentru alte părți, 
percepute de către Furnizor pentru servicii similare. 

32.4 Sub rezerva celor indicate mai sus, nici o variație sau 
modificare a termenilor Contractului nu va fi realizată, decât 
printr-un amendament scris semnat de părți. 

33. Extinderea 
perioadei de timp 

33.1 În cazul în care, în orice moment în timpul executării 
Contractului, Furnizorul sau sub-contractanții săi vor 
întâmpina circumstanțe care împiedică livrarea la timp a 
Bunurilor sau executarea Serviciilor Conexe în conformitate cu 
clauza 13 a CGC, Furnizorul va notifica prompt Beneficiarul în 
scris despre întârziere, durata probabilă și cauza acesteia. Cât 
de curând posibil după primirea notificării din partea 
Furnizorului, Beneficiarul va evalua situația și poate, la 
discreția sa, prelungi timpul de executare pentru Furnizor, caz 
în care extinderea va fi ratificată de către părți printr-un 
amendament la Contract. 

33.2 Cu excepția cazurilor de Forță Majoră, după cum sunt 
prevăzute în clauza 32 a CGC, o întârziere de către Furnizor în 
executarea obligațiilor de livrare și executare va determina 
răspunderea Furnizorului prin impunerea penalităților în 
conformitate cu clauza 26 a CGC, cu excepția cazului în care a 
fost agreată extinderea perioadei în conformitate cu sub-clauza 
34.1 a CGC. 

34. Rezilierea 34.1 Reziliere în caz de neexecutare 

(a) Beneficiarul, fără a aduce atingere oricărei alte modalități 
de atac pentru încălcarea Contractului, printr-o notificare 
scrisă în caz de neexecutare remisă Furnizorului, poate 
rezilia Contractul integral sau parțial: 

(i) dacă Furnizorul nu reușește să livreze orice sau 
toate produsele în termenul specificat în Contract, 
sau în cadrul oricărei extinderi a acestuia acordate 
de către Beneficiar în conformitate cu clauza 34 a 
CGC;  

(ii) dacă Furnizorul nu reușește să execute oricare altă 
obligație conform Contractului; sau 

(iii) dacă Furnizorul, în opinia Beneficiarului, s-a 
implicate în acte de fraude și corupție, după cum sunt 
definite în clauza 3 a CGC, în procesul competitiv sau 
în cadrul executării Contractului. 

(b) În cazul în care Beneficiarul reziliază Contractul integral 
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sau parțial în conformitate cu clauza 35.1(a) as CGC, 
Beneficiarul poate achiziționa conform unor astfel de 
termeni și în maniera pe care o consideră oportună, 
Bunuri sau Servicii Conexe similare cu cele nelivrate sau 
neexecutate, iar Furnizorul va purta răspundere față de 
Beneficiar pentru orice costuri suplimentare asociate unor 
astfel de Bunuri sau Servicii Conexe similare. Cu toate 
acestea, Furnizorul va continua executarea Contractului 
în măsura în care nu a fost reziliat. 

34.2 Reziliere în caz de insolvabilitate  

(a) Beneficiarul poate rezilia oricând Contractul printr-o 
notificare adresată Furnizorului în cazul în care 
Furnizorul devine falit sau insolvabil într-un alt mod. În 
acest caz, rezilierea va fi efectuată fără compensație 
Furnizorului, în condiția în care o astfel de reziliere nu va 
aduce atingere sau afecta vreun drept de acțiune sau 
remediu care s-a acumulat sau se va acumula ulterior față 
de Beneficiar. 

34.3 Reziliere unilaterală 

(a) Beneficiarul, prin notificare remisă Furnizorului, poate 
rezilia Contractul unilateral, integral sau parțial, la orice 
moment. Notificarea de reziliere va specifica faptul că 
rezilierea este unilaterală, măsura în care executarea de 
către Furnizor prin Contract este reziliată și data intrării 
în vigoare a rezilierii respective. 

(b) Bunurile care sunt complete și gata de livrare în termen 
de douăzeci și opt (28) de zile de la primirea de către 
Furnizor a notificării de reziliere vor fi acceptate de către 
Beneficiar conform condițiilor și prețurilor Contractului. 
Pentru Bunurile rămase, Beneficiarul poate alege:  

 ca oricare poțiune să fie completă și livrată conform 
condițiilor și prețurilor Contractului; și/sau 

 să anuleze porțiunea rămasă și să plătească 
Furnizorului o sumă agreată pentru Bunurile și 
Serviciile Conexe parțial finalizate și pentru 
materialele și piesele achiziționate anterior de către 
Furnizor. 

35. Cesiunea 35.1 Nici Beneficiarul și nici Furnizorul nu vor cesiona, integral sau 
parțial, obligațiile care le revin în temeiul prezentului Contract, 
cu excepția acordului prealabil scris al celeilalte părți. 
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ANEXĂ LA CONDIŢIILE GENERALE 
Politica Băncii – Practici corupte și frauduloase 

 
(Textul din această Anexă nu va fi modificat.) 
 
Ghid pentru achiziţia de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanţă, în 
cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, de către împrumutații 
Băncii Mondiale, ediţia ianuarie 2011: 

“ Frauda și corupţia: 

1.16 Politica Băncii solicită ca Împrumutații (inclusiv beneficiarii împrumuturilor Băncii), 
ofertanții, furnizorii, contractanții și agenţii (declaraţi sau nu), sub-contractanţi, 
consultanţii, prestatorii de servicii ai acestora, precum și tot personalul acestora, să 
respecte cel mai înalt standard de etică în timpul achiziției și execuţiei contractelor 
finanțate de Bancă.9 În conformitate cu această politică, Banca:  

(a) defineşte, în sensul acestei prevederi, următoarele noţiuni:  

(i) ”practică coruptă” înseamnă oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, în 
mod direct sau indirect, a oricărui obiect de valoare pentru a influenţa în 
mod necorespunzător acţiunile celeilalte părţi10; 

(ii)  ”practică frauduloasă” înseamnă orice acţiune sau inacţiune, inclusiv 
denaturarea, care, cu bună ştiinţă sau din neglijenţă, induce în eroare sau 
încearcă să inducă în eroare una dintre părţi pentru a obţine un beneficiu 
financiar sau de altă natură sau pentru a evita o obligaţie;11 

(iii)  ”practică ilicită” înseamnă o înţelegere între două sau mai multe părţi, 
destinat atingerii unui scop inadecvat, inclusiv influenţarea în mod 
necorespunzător a acţiunilor unei alte părţi;12 

(iv) ”practică coercitivă” înseamnă deteriorarea sau lezarea, sau ameninţarea cu 
deteriorarea sau lezarea, în mod direct sau indirect, a unei părţi sau a 
bunurilor unei părţi pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile 
unei părţi;13 

                                                 
9     În acest context, orice acţiune de a influenţa procesul de achiziţie sau execuţia contractului pentru un folos necuvenit 

este inadecvată.  
10 În sensul acestui alineat, termenul ”cealaltă parte” se referă la un funcţionar public care acţionează în legătură cu 

procesul de achiziţie sau execuţia contractului. În acest context, termenul ”funcționar public” include personalul Băncii 
Mondiale și angajaţii altor organizaţii care iau sau examinează decizii referitoare la achiziţii. 

11 În sensul acestui alineat, termenul ”parte” se referă la un funcţionar public; termenii ”beneficiu” și ”obligație” se referă 
la procesul de achiziţie sau la execuţia contractului; expresia ”acțiune sau inacțiune” are scopul de a influenţa procesul 
de achiziţie sau execuţia contractului. 

12 În sensul acestui alineat, termenul ”părți” se referă la participanţii procesului de achiziţie (inclusiv funcţionari publici) 
care încearcă, fie ei înșiși, fie prin intermediul altei persoane sau entităţi care nu participă la procesul de achiziţie sau 
selecţie, să simuleze concurenţa, să stabilească preţuri de ofertă la niveluri artificiale și necompetitive, sau să se 
informeze reciproc despre preţurile de ofertă sau alte condiţii. 

13 În sensul acestui alineat, termenul ”parte” se referă la un participant la procesul de achiziţie sau execuţia contractului. 
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(v) ”practică obstructivă” înseamnă: 

(aa) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în mod 
intenţionat a unor dovezi materiale pentru o investigaţie sau 
oferirea de declaraţii false către investigatori, cu scopul de a 
împiedica în mod semnificativ o investigaţie a Băncii în cazul 
sesizărilor de practici corupte, frauduloase, coercitive sau ilicite; 
și/sau ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi cu 
scopul de a o împiedica de la împărtăşirea cunoştinţelor privind 
chestiuni relevante pentru investigaţie sau pentru continuarea 
investigaţiei; sau 

(bb) fapte menite să afecteze în mod semnificativ desfăşurarea 
inspecţiei Băncii şi drepturile de audit prevăzute la alineatul 
1.16(e) de mai jos. 

(b) va respinge o propunere de atribuire, dacă stabileşte faptul că ofertantul 
recomandat pentru atribuire, sau oricare din angajaţii, agenţii, sub-contractanţii, 
consultanţii sub-contractaţi, prestatorii de servicii, furnizorii acestuia și/sau 
personalul acestora s-a implicat, în mod direct sau indirect, în practici corupte, 
frauduloase, ilicite, coercitive sau obstructive atunci când a concurat pentru 
prezentul contract; 

(c) va declara achiziţie neconformă și va anula partea din împrumut alocată în baza 
unui contract, în cazul în care constată, în orice moment, că reprezentanţii 
Împrumutatului sau ai unui beneficiar al unei părţi a împrumutului s-au angajat în 
practici corupte, frauduloase, ilicite sau coercitive în timpul procesului de 
achiziţie sau în implementarea prezentului contract, fără ca Împrumutatul să fi 
luat măsuri oportune şi adecvate, satisfăcătoare pentru Bancă, pentru a aborda 
acele practici atunci când au apărut, inclusiv prin neinformarea Băncii în mod 
oportun la momentul aflării acelor practici; 

(d) va sancționa o companie sau o persoană, oricând, conform procedurilor 
dominante ale Băncii referitoare la sancţiuni,14 inclusiv prin declararea publică a 
acelei companii sau persoane ca neeligibilă, pe termen nelimitat sau pe o perioadă 
precizată de timp: (i) pentru atribuirea unui contract finanţat de Bancă; și (ii) 
pentru a fi candidat15; 

                                                 
14 O companie sau o persoană poate fi declarată ca neeligibilă pentru atribuirea unui contract finanţat de Bancă: (i) la 

finalizarea procedurilor de sancţiuni ale Băncii, inclusiv, printre altele, prin excludere reciprocă, conform înţelegerii cu 
alte instituţii financiare internaţionale, inclusiv bănci multilaterale de dezvoltare, și prin aplicarea procedurilor 
administrative corporative ale Grupului Băncii Mondiale privind sancţiunile pentru achiziţii prin fraudă și corupţie; și 
(ii) ca urmare a suspendării temporare sau suspendării temporare anticipate în legătură cu o procedură de sancţiune în 
curs. A se vedea nota de subsol 14 și alineatul 8 din Anexa 1 a acestui Ghid. 

15 Un subcontractant, consultant, producător, furnizor sau prestator de servicii candidat (sunt utilizate denumiri diferite, în 
funcţie de documentul de licitaţie) este cel care a fost: (i) fie inclus de către ofertant în cererea de precalificare sau în 
oferta sa pentru că posedă experienţă specifică și esenţială și know-how care permit ofertantului să îndeplinească 
cerinţele de calificare pentru oferta respectivă; (ii) fie numit de către Împrumutat. 
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(e) va cere includerea, în documentele de licitaţie și în contractele finanțate de un 
împrumut al Băncii, a unei clauze care solicită ca ofertanții, furnizorii și 
contractanţii, precum și sub-contractanţii, agenţii, angajaţii, consultanţii, 
prestatorii de servicii sau furnizorii acestora să permită Băncii inspecţia tuturor 
conturilor, evidenţelor și altor documente referitoare la prezentarea ofertelor și 
execuţia contractului, precum și auditul acestora de către auditori numiţi de 
Bancă.” 
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Capitolul X. Formulare pentru contracte 

 
Acest Capitol conţine formulare care, odată completate, vor face parte din Contract. 
Formularele pentru Garanţia de bună execuţie și Garanţia pentru plata în avans, dacă sunt 
necesare, vor fi completate numai de către Ofertantul câștigător, după atribuirea Contractului. 

 

Cuprins 

Scrisoarea de acceptare ........................................................................................................... 76 

Acordul contractual ................................................................................................................. 77 

Garanţia de bună execuţie ....................................................................................................... 79 

Garanție pentru plata în avans ................................................................................................. 81 
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Scrisoarea de acceptare 

[pe hârtie cu antetul Beneficiarului] 
 

[data] 
Către:  [Numele și adresa Furnizorului] 
 

 
Subiect: Notificare de atribuire a Contractului nr. 

 
 

 
Prin aceasta sunteţi informat că Oferta dumneavoastră datată ....... [introduceţi 
data]....pentru executarea . [introduceţi numele și numărul de identificare al 
Contractului, indicate în CSC]....... pentru Valoarea de Contract Acceptată de . . . . . . . .  
[introduceţi suma în cifre și cuvinte și valuta], după cum a fost corectată şi modificată 
în concordanţă cu Instrucţiunile pentru Ofertanţi, este prin prezenta acceptată de către 
Agenţia noastră. 
 
Sunteţi solicitat să furnizaţi în termen de 28 de zile Garanţia de bună execuţie, în 
conformitate cu Condiţiile Contractului, folosind în acest scop Formularul de garanţie de 
bună execuţie inclus în Capitolul X – Formulare pentru contracte din Documentul de 
licitaţie. 

 
 

Semnătura autorizată:  ..................................................................................................................... 
 
Numele și funcţia semnatarului:  .................................................................................................... 
 
Numele Agenţiei:  ........................................................................................................................... 
 

Anexă: Acordul Contractual 
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Acordul contractual 

[Ofertantul câștigător va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile indicate.] 
 
Prezentul ACORD 

 [ inserați:  numărul ] din ziua  [ inserați:  luna ], [ inserați:  anul ]. 

 

Încheiat ÎNTRE 

(1) [ inserați numele complet al Beneficiarului ], o [ inserați descrierea tipului 
persoanei juridice, de exemplu agenție a Ministerului .... al Guvernului 
{ inserați denumirea țării Beneficiarului}, sau corporație înființată conform 
legislației { inserați denumirea țării Beneficiarului } ] și cu locația principală 
de desfășurare a operațiunilor la [ inserați adresa Beneficiarului ] (în 
continuare “Beneficiar”), pe de o parte, și  

(2) [ inserați numele Furnizorului], o corporație înființată conform legislației 
[ inserați:  țara Furnizorului] și cu locația principală de desfășurare a 
operațiunilor la [ inserați:  adresa Furnizorului ] (în continuare “Furnizor”), 
pe de altă parte: 

Sau 

[Dacă Furnizorul are mai mult decât o singură entitate sub formă de ÎM, 
atunci, o Întreprindere Mixtă (inserați denumirea ÎM), care este compusă din 
următoarele entități [ inserați numele Partenerului ÎM], corporație înființată 
conform legislației [ inserați:  țara Partenerului ÎM ] cu locația principală de 
desfășurare a operațiunilor la [ inserați:  adresa Partenerului ÎM; ---------------
și ------------- ], fiecare membru al căreia va purta, în comun sau separat, 
răspundere față de Beneficiar pentru toate obligațiile Furnizorului conform 
acestui Contract, (în continuare “Furnizor”), pe de altă parte: 

ÎNTRUCÂT Beneficiarul a solicitat oferte pentru anumite Bunuri și Servicii Conexe, viz., 
[inserați descrierea succintă a Bunurilor și Serviciilor] și a acceptat o Ofertă din partea 
Furnizorului pentru livrarea acelor Bunuri și Servicii  

Beneficiarul și Furnizorul agreează:  

 

1. În acest Acord, cuvintele şi expresiile trebuie să aibă acelaşi înţeles care le este atribuit 
în documentele Contractului la care se face referire. 

2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc şi se interpretează ca parte a acestui 
Acord. Acest Acord prevalează faţă de toate celelalte documente ale Contractului. 



78  

 

(a) Scrisoarea de acceptare  

(b) Scrisoarea de Ofertă 

(c) Anexele nr. _____ (în cazul existenței acestora)  

(d) Condiţiile Speciale ale Contractului 

(e) Condiţiile Generale ale Contractului 

(f) Specificațiile (inclusiv Tabelele de cerințe și specificații tehnice) 

(g) Tabelele completate (inclusiv Tabelele de prețuri)  

(h) Orice alt document menţionat în CGC ca făcând parte din Contract  

 

3. În luarea în considerare a plăţilor care trebuie efectuate de către Beneficiar 
Furnizorului, Furnizorul convine astfel cu Beneficiarul să livreze Bunurile și Serviciile 
şi să remedieze defectele acestora, în conformitate și în toate privinţele cu prevederile 
Contractului. 

4. Beneficiarul se obligă să plătească Furnizorului, în contul livrării Bunurilor și 
Serviciilor şi remedierii defectelor acestora, Preţul Contractului sau o altă astfel de 
sumă care poate deveni plătibilă în conformitate cu prevederile Contractului în 
momentul şi în modul prevăzut de Contract. 

DREPT PENTRU CARE părţile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în 
conformitate cu legislaţia țării Beneficiarului în ziua, luna şi anul indicate mai sus. 

 
Pentru și din numele Beneficiarului 
 
Semnat de: [inserați semnătura ]   
În capacitatea de [ inserați funcția sau altă desemnare adecvată ] 
În prezența [inserați identificarea martorului oficial ] 
 
Pentru și din numele Furnizorului 
 
Semnat de: [inserați semnătura ]   
În capacitatea de [ inserați funcția sau altă desemnare adecvată ] 
În prezența [inserați identificarea martorului oficial ] 
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Garanţia de bună execuţie 

 (Garanție bancară) 
 
 

[Banca va completa acest Formular de garanție în conformitate cu instrucțiunile indicate în 
continuare.] 
 
[Antetul sau codul SWIFT al Garantului] 

Beneficiar: [Inserați numele și adresa Beneficiarului]   

Data: _ [Inserați data emiterii] 

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE nr.: [Inserați numărul de referință al garanției] 

Garantor:  [Inserați numele și adresa, sau locul emiterii, dacă nu sunt indicate în antet] 

Am fost informați că _ [inserați numele Furnizorului, care în cazul unei ÎM va fi denumirea 
ÎM] (denumit în continuare ”Solicitant”) a încheiat Contractul nr. [inserați numărul de 
referință al Contractului] din data [inserați data] cu Beneficiarul pentru livrarea de _ 
[inserați denumirea Contractului și descrierea succintă a Bunurilor și Serviciilor Conexe] 
(denumit în continuare ”Contract”).  

Mai mult ca atât, înţelegem că, conform Condiţiilor Contractului, este necesară o garanţie de 
bună execuţie. 

Prin prezenta, la cererea Solicitantului și în calitate de Garant, ne angajăm în mod irevocabil 
să achităm Beneficiarului orice sumă sau sume care nu depăşesc în total [inserați suma în 
cifre] ()[inserați suma în cuvinte],1 această sumă fiind plătibilă în valuta în care este plătit 
Preţul Contractului, la primirea de către noi a cererii Beneficiarului, confirmată prin 
declaraţia Beneficiarului, fie în cererea în sine, fie într-un document semnat și separat care 
însoţeşte sau identifică cererea, indicând faptul că Solicitantul este în încălcarea 
obligaţiei(ilor) sale conform Contractului, fără a fi necesar ca Beneficiarul să dovedească sau 
să prezinte motivele cererii sau sumei specificate.  

Această garanţie va expira nu mai târziu de .... 2.......  2, iar orice cerere de plată în temeiul 
acesteia trebuie primită de noi la oficiul indicat mai sus nu mai târziu de această dată.   

                                                 
1 Garantul trebuie va insera o sumă care reprezintă procentul din Valoarea de Contract Acceptată, 

specificată în Scrisoarea de acceptare și denominată în valuta(valutele) Contractului sau într-o valută ușor 
convertibilă, acceptabilă pentru Beneficiar. 
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Această garanţie face obiectul Normelor uniforme privind garanţiile la cerere (URDG), ediţia 
2010, publicaţia ICC nr. 758, cu excepţia că declaraţia justificativă conform articolului 15(a) 
este exclusă prin prezenta. 

 

_____________________  
[semnătura(semnăturile)] 

 
 
Notă: Textul cu font Italic (inclusiv notele de subsol) este destinat întocmirii acestui 
formular și va fi şters din documentul final. 
 

 
 

 

 

 

  

                                                                                                                                                       
2 Introduceţi data de douăzeci şi opt zile de la data prevăzută a finalizării, conform Clauzei 18.4 a CGC. Beneficiarul 

trebuie să reţină că, în caz de prelungire a termenului pentru finalizarea Contractului, Beneficiarul va trebui să 
solicite de la Garant o prelungire a acestei garanţii. O astfel de solicitare trebuie să fie în scris şi trebuie să se facă 
înainte de data de expirare stabilită în această garanţie. La pregătirea acestei garanţii, Beneficiarul poate lua în 
considerare adăugarea la formular, la sfârşitul penultimului paragraf, a următorului text: "Garantul este de acord cu 
o singură prelungire a acestei garanţii pentru o perioadă care să nu depăşească [şase luni] [un an], ca răspuns la 
cererea scrisă a Beneficiarului pentru o astfel de prelungire, o astfel de cerere trebuind să fie prezentată Garantului 
înainte de expirarea garanţiei.” 

 



 81 

 

Garanție pentru plata în avans 

 
 

[Antetul sau codul SWIFT al Garantului]  

Beneficiar:[Inserați numele și adresa Beneficiarului]   

Data: [Inserați data emiterii] 

GARANȚIE PENTRU PLATA ÎN AVANS nr.: [Inserați numărul de referinţă al 
garanţiei] 

Garantor:  [Inserați numele și adresa, sau locul emiterii, dacă nu sunt indicate în antet] 

 

Am fost informați că [inserați numele Furnizorului, care în cazul unei întreprinderi mixte va 
fi denumirea ÎM] (denumit în continuare ”Solicitant”) a încheiat Contractul nr. [inserați 
numărul de referință al Contractului] din data [inserați data] cu Beneficiarul pentru livrarea 
de _ [inserați denumirea Contractului și descrierea succintă a Bunurilor și Serviciilor 
Conexe] (denumit în continuare ”Contract”).  

În plus, înţelegem că, conform condiţiilor Contractului, plata unui avans în sumă de 
[introduceţi suma în cifre] () [introduceți suma în cuvinte] în valuta Contractului se face 
contra unei garanţii pentru plata în avans. 

Prin prezenta, la cererea Solicitantului și în calitate de Garant, ne angajăm în mod irevocabil 
să achităm Beneficiarului orice sumă sau sume care nu depăşesc în total [introduceţi suma în 
cifre] () [introduceţi suma în cuvinte]1 la primirea cererii Beneficiarului, confirmată prin 
declaraţia Beneficiarului, fie în cererea în sine, fie ca document semnat și separat care 
însoţeşte sau identifică cererea, indicând faptul că Solicitantul: 

(a) a utilizat plata în avans pentru alte scopuri decât livrarea Bunurilor; sau 

(b) nu a rambursat plata în avans în conformitate cu condiţiile Contractului, 
specificând suma pe care Solicitantul nu a rambursat-o.  

 

                                                 
1 Garantul va introduce o sumă care reprezintă suma plăţii în avans, exprimată în valuta plăţii în avans a țării 

Beneficiarului. 
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O cerere în baza acestei garanţii poate fi înaintată de la data prezentării către Garant a unui 
certificat emis de banca Beneficiarului, indicând faptul că plata în avans menţionată mai sus 
a fost transferată Solicitantului în contul bancar al acestuia [inserați numărul] deschis la 
[inserați numele şi adresa băncii Solicitantului]. 

Această garanție va expira nu mai târziu de [inserați ziua] [inserați luna], 2 [inserați anul]. 
În consecință, oricare cerere de plată în temeiul acestei garanții trebuie primită de noi la 
oficiul indicat mai sus nu mai târziu de această dată. 

Această garanţie face obiectul Normelor uniforme privind garanţiile la cerere (URDG), ediţia 
2010, publicaţia ICC nr. 758, cu excepţia că declaraţia justificativă conform articolului 15(a) 
este exclusă prin prezenta. 

 

____________________  
[semnătura(semnăturile)] 
 
Notă: Textul cu font Italic (inclusiv notele de subsol) este destinat întocmirii acestui 
formular și va fi şters din documentul final. 

                                                 
 


