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Diana Chiriacescu,  

Director FONSS 
 

 

 

 

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE 

a contractului de furnizare având ca obiect construcții modulare tip container și a serviciilor de instalare 
containere de metal,  în cadrul proiectului ”Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele 

fără adăpost din Municipiul Iași, pe durata stării de urgență” 
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SECȚIUNEA I 

INFORMAȚII PENTRU OFERTANȚI 

1. Informații generale 

Denumire Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS 
Sediu social Str. Bazinelor, nr. 5, sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iași, cod poștal 707316 
Adresă corespondență Str. Sf. Andrei, nr. 67, Iași, județul Iași, cod poștal 700028 
Titlul proiectului ”Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost 

din Mun. Iași, pe durata stării de urgență” 
Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului 

Beneficiar  

Tip procedură Procedura de achiziție directă, în acord cu Legea 98/2016 privind achizițiile 
publice.  

Persoane de contact Diana Chiriacescu - Director  
Mihaela Olteanu – Coordonator proiect  

Tel/fax 0757110243; 0742758010 
E-mail: office@fonss.ro  

mihaela.olteanu@fonss.ro  
 

2. Obiectul contractului 

 Obiectul contractului : Containere metalice pentru birou, dormitor și grup sanitar. 
 Tipul contractului: Contract de furnizare 
 Procedura se finalizează prin: Încheierea unui contract de furnizare  
 Durata contractului: 30 zile de la data semn[rii contractului 
 Oferte alternative : Nu se acceptă oferte alternative. 
 Ajustarea preţului contractului : Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Prețul este ferm în lei cu 

TVA 
 Descrierea succintă a obiectului contractului : Container birou – 1 bucată, container monobloc – 1 bucată, 

container dormitor – 1 bucată, container sanitar – 1 bucată, servicii de transport și instalare/montaj, 
conform caracteristicilor din caietul de sarcini. 

Coduri  CPV: 44211100-3 Constructii modulare prefabricate (Rev.2) și 51800000-0 - Servicii de instalare de 
containere de metal 

 
3. Valoarea estimată a contractului: 75125 lei cu TVA. 

 
4. Cerințe minime de calificare: 

Cerința nr.1 – Declarația de eligibilitate 

Se va prezenta Declarația privind eligibilitatea, în conformitate cu Formularul nr. 2. În cazul în care ofertantul 
este reprezentat de către o persoană împuternicită, în cazul persoanelorjuridice, alta decât cea menţionată în 
certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, se solicită împuternicirea respectivei persoane 
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care semnează Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea, precum şi restul documentelor depuse 
în ofertă.  

Cerința nr.2 - Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese.  

Se va prezenta Declaraţia pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, în conformitate cu 
Formularul nr. 3 

Cerința nr 3 – Documente de identificare și înregistrare 

Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă instanţa 
competentă, (informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limită de 
depunere a ofertelor). Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul (codurile) CAEN din 
certificatul constatator. 

Documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original, copie legalizată sau, după caz, 
copie scanată pe care este menţionat pe fiecare pagină în parte “conform cu originalul” (având semnătura 
reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite) şi ştampila. 

Toate documentele trebuie să fie valabile la data limită de depunere a ofertelor! 

Prin depunerea ofertei ce conţine declaraţii pe propria răspundere, ofertantul înţelege că în cazul în care 
aceste declaraţii nu sunt conforme cu realitatea este pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale 
privind falsul în declaraţii, în vigoare la data întocmirii declaraţiilor. De asemenea, acesta îşi asumă faptul că a 
luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea 
necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din noul Cod Penal) 
sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

5. Modul de prezentare și depunere a ofertelor 

Propunerea tehnică va fi prezentată în conformitate cu specificațiile tehnice și/sau a standardelor din caietul 
de sarcini și va conține descrierea produselor ofertate. Ofertantul are obligația de a prezenta propunerea 
tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile 
tehnice prevăzute în caietul de sarcini.  

Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai până la data-limită stabilită pentru depunerea 
ofertelor. 

Ofertantul are obligația ca pe parcursul îndeplinirii contractului să respecte reglementările în vigoare la nivel 
național referitoare la protecția mediului (informații disponibile la Ministerul Mediului, cu sediul în București, 
Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5, și la adresa de Internet http://www.mmediu.ro/articol/legislatie/433), precum 
și cele referitoare la condițiile de muncă, protecția muncii și protecția socială (informații disponibile la 
Ministerul Muncii și Justitie Sociale, cu sediul în București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2–4, sectorul 1, cod postal 
010026 și la adresa de Internet http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie).  

Ofertantul/ subcontractantul, după caz, va certifica, în declarația privind eligibilitatea, faptul că la elaborarea 
ofertei a ținut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relatiilor de muncă, precum 
și ca acestea vor fi respectate de către ofertant/subcontractant, după caz, pe parcursul îndeplinirii 
contractului. În cazul unei asocieri, aceasta declarație va fi asumată de toți membrii asocierii. 
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Neprezentarea propunerii tehnice conduce la respingerea acesteia din cadrul procedurii de selecție. 

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Valoarea ofertei va fi exprimată în lei (cu TVA), dar TVA 
va fi evidențiat și separat. 

Precizări: 

 Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile 
solicitate cu privire la prețul și tarifele incidente (exprimate în Lei, cu TVA) precum și la condițiile 
financiare și comerciale legate de furnizarea produselor prevăzute în cadrul caietului de sarcini; 

 Oferta are caracter obligtoriu din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate 
stabilită de către FONSS și asumată de ofertant. 

 În vederea comparării unitare a ofertelor, toate prețurile vor fi exprimate în cifre cu două zecimale. 

Valabilitatea ofertei este de 30 zile de la termenul limită de depunere a ofertei.  

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită 
de către FONSS. Dacă oferta transmisă de operatorul economic este valabilă pentru o perioadă mai mică decât 
cea stabilită de către FONSS, va fi respinsă ca inacceptabilă. 

Operatorii economici depun ofertele redactate în limba română. Documentele redactate în altă limbă decât 
limba româna vor fi însoțite în mod obligatoriu de traducere autorizată. 

Oferta va fi elaborată în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și va conține: 
a) scrisoarea de înaintare - completată în conformitate cu Formularul nr. 1; 
b) documentele de calificare, așa cum au fost solicitate la Punctul 4. Cerințe minime de calificare; 
d) oferta tehnică  
e) oferta financiară, elaborată în conformitate cu Formularul nr. 4. 
f) împuternicirea pentru persoana autorizată să semneze documentele din ofertă, dacă este cazul. 
Împuternicirea va avea semnătura reprezentantului legal al operatorului economic și ștampila. 
 
Oferta nu va conţine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial. Nu se vor 
folosi prescurtări. 

În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective 
trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale în vigoare. 

Modalitatea de transmitere a ofertei:  

a. Prin e-mail, la adresele : office@fonss.ro și mihaela.olteanu@fonss.ro.  Oferta trebuie să includă 
atât propunerea tehnică cât și propunerea financiară exprimată în lei, cu TVA evidențiat distinct. 
Oferta tehnico-financiară va fi însoțită de documentele suport menționate în continuare. 

sau 

b. Prin poștă/curier sau depunere directă, în plic închis, la adresa : FONSS, Strada Sf. Andrei nr.67, 
Iași, județul Iași, cod poștal 700028. 

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc la aceeași adresă, pe data de 5 octombrie la ora 15.00. 
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6. Evaluarea ofertei 

6.1. Evaluarea ofertei tehnice 

Numai ofertele care au îndeplinit cerințele minime de calificare vor fi examinate în această etapă. Verificarea 
conformității se va face ținându-se cont de cerințele stipulate în prezenta documentație, privind forma și 
conținutul propunerii tehnice. 

În urma evaluării tehnice vor fi considerate conforme numai acele oferte care îndeplinesc specificațiile  tehnice 
minime obligatorii precizate în caietul de sarcini. 

6.2. Evaluarea ofertei financiare 

Verificarea conformității se va face ținându-se cont de cerințele stipulate în prezenta documentație, privind 
forma și conținutul propunerii financiare. 

Oferta care depăşeşte cu mai mult de 20% valoarea estimată comunicată prin invitația de depunere a ofertelor 
va fi respinsă. 

Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: 

- dacă exista discrepanțe între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar 
preţul total va fi corectat corespunzător; 

- dacă exista discrepanțe între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar 
valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 

6.3. Criteriul de atribuire 

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, pentru calitatea produselor și serviciilor solicitată în caietul de 
sarcini. 

6.4. Desemnarea ofertei câștigătoare 

Oferta câștigătoare se declară din rândul ofertelor admise. Prin ofertă admisă se înțelege oferta care nu a fost 
considerată inacceptabilă și/sau neconformă. Dintre ofertele declarate admise se va stabili ca fiind 
câștigătoare oferta cu cel mai scăzut preț. Dacă două sau mai multe oferte au același preț, atunci numai 
acestora li se va solicita retransmiterea unei noi oferte (pe e-mail sau în plic sigilat). 

Se vor respinge ofertele care : 
- Au fost depuse după data și ora limită de depunere a ofertelor ; 
- Au fost depuse la o altă adresă decât cea stabilită prin prezentul document ; 
- Au fost depuse de ofertanți care nu îndeplinesc cerințele de calificare, 
- Nu satisfac condițiile caietului de sarcini ; 
- Ofertantul nu acceptă remedierea viciilor de formă ale documentelor și ofertelor prezentate ; 
- Ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate de Achizitor sau explicațiile oferite 

nu sunt concludente ; 
- Ofertantul modifică, prin răspunsurile la clarificări, conținutul propunerii tehnico-financiare, iar 

aceasta nu mai corespunde cerințelor din caietul de sarcini ; 
- Ofertantul nu acceptă corectarea eventualelor erori aritmetice la propunerea financiară ; 
- Ofertantul nu respectă perioada de valabilitate prevăzută de Achizitor în caietul de sarcini. 
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6.5. Informarea cu privire la rezultatul procedurii 

FONSS va informa ofertanții cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului, pe data de 
10 octombrie 2020. 

Ofertanții a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare vor fi informați asupra motivelor care au stat la baza 
deciziei respective. 

7. Atribuirea și semnarea contractului 

FONSS îsi rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă și/sau să anuleze întreaga procedură de 
atribuire. În cazul în care procedura se anulează, ofertanții vor fi notificați de către FONSS. 

FONSS are dreptul de a anula procedura de atribuire în următoarele cazuri: 
 niciuna dintre ofertele primite nu îndeplineşte cerinţele minime sau caracteristicile de natură tehnică 

descrise în documentaţie; 
 nu a fost depusă nicio ofertă; 
 este imposibilă semnarea contractului. 

În niciun caz FONSS nu va fi responsabilă pentru daunele, indiferent de ce natură, legate de anularea 
procedurii.  
Transmiterea scrisorii de intenție nu constituie o obligaţie a FONSS de a semna contractul. 

FONSS va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertei. 

În situaţia în care ofertantul declarat câştigător nu semnează contractul, fie vor fi invitați pe rând, în vederea 
contractării, ofertanții declarați admiși în ordinea clasamentului stabilit de comisia de evaluare în raportul 
procedurii, fie se anulează procedura de atribuire a contractului. 
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SECȚIUNEA II 

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziționarea construcțiilor modulare tip container și a serviciilor de instalare containere de metal,  
în cadrul proiectului ”Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din 

Municipiul Iași, pe durata stării de urgență” 

Coduri CPV: 
44211100-3 (Rev 2) – Construcții modulare prefabricate 

51800000-0 - Servicii de instalare de containere de metal 
 

I. Informații generale: 

Ofertantul va asigura furnizarea și instalarea containerelor modulare descrise mai jos, necesare în cadrul 
proiectului ”Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din Municipiul Iași, 
pe durata stării de urgență”. Ofertantul va asigura realizarea, transportul  și instalarea containerelor modulare 
la cele mai bune standarde de calitate, pe baza specificațiilor prezentului caiet de sarcini. 

Perioada de implementare a proiectului: 1 iunie – 30 noiembrie 2020. 

Perioada estimativă pentru realizarea, transportul  și instalarea containerelor: 10 octombrie – 31 octombrie 
2020. 

II. Specificații pentru oferta tehnică 

Toate containerele descrise mai jos vor fi produse noi. 

Se vor oferta următoarele containere: 

1. Un container metalic de tip birou  (container A) – cod CPV 44211100-3 (Rev 2) 

Schița orientativă privind dimensiunile, compartimentarea și dotările containerului A: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensiunea containerului: L=6000mm, l=2400mm, H=2700mm. Sunt acceptate propuneri cu dimensiuni 
apropiate celor de referință. 
 

Fig.1.  
Container A 

(birou) 
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Caracteristici: 
 Planșeul (podeaua)va fi format din tablă zincată dublu falțuită (0,5mm), structura metalizată zincată 

profilată la rece, grunduită și vopsită în câmp electrostatic, vată minerală norma C1 100mm, OSB 
18mm hidrofug, Linoleum PVC 2mm trafic intens; rezistența portantă de 400kg/mp. 

 Acoperișul va fi format din structură metalică zincată profilată la rece, grunduită și vopsită, tablă 
zincată dublu falțuită(0,5mm), folie anticondens, vată minerală 100mm, tavan PVC, rezistența 
portantă de 250 kg/mp. 

 Stâlpii de susținere profilați la rece din tablă zincată cu grosimea de 3mm. Structura de rezistență a 
containerului trebuie să conțină jgheaburi pentru scurgerea apei pluviale. Canalele de scurgere situate 
in cele 4 colțuri in interiorul stalpilor cu diametrul de 50 mm vor fi izolate cu vată minerală pentru a 
preveni înghețul - Toate profilele vor fi degresate si grunduite imediat, toate profilele vor fi 
galvanizate. 

 Pereții exteriori – Panouri sandwich cu suprafata exterioară/interioară  din tablă profilată cu grosimea 
0,5 mm , adâncimea profilului este de 2 mm. și izolație din spuma poliuretanica cu grosimea de 60 
mm.   

 Containerul va avea două uși de exterior, PVC/metalice, cu dimensiunile 900 mm x 2000 mm. 
Lățimea ușii va permite accesul unui utilizator de fotoliu rulant. 

 Containerul va avea două ferestre PVC cu geam termopan, cu dimensiunea de 900-1000 mm x 
1000mm, oscilobatante, prevăzute cu rulou exterior. Sunt acceptate propuneri de dimensiuni 
alternative ale ferestrelor. 

 Containerul va include o baie cu: WC cu bazin, lavoar, cădiță de duș, boiler electric de capacitate 50 l. 
Ofertantul poate propune modalități alternative de dispunere a acestora în spațiul băii, având însă în 
vedere că baia va avea o suprafață maximă de 1200 mm x 2400 mm, un convector, instalațiile 
necesare pentru aceste componente. Baia va avea o fereastră PVC oscilobatantă cu dimensiunea de 
400 mm x 400 mm, cu geam mat. 

 Containerul va fi de asemenea compartimentat cu ajutorul unui panou culisant. Spațiile astfel 
obținute vor avea lățimea egală cu cea a containerului, respectiv lungimile de 2200 mm și 2600 mm. 

 Pe latura de 2400 mm, opusă băii, furnizorul va propune o extensie metalică de tip terasă exterioară, 
cu dimensiunea de 2400 mm x 1500 mm. Costul acestei extensii va fi menționat separat. ”Terasa” 
metalică trebuie să fie demontabilă în raport cu containerul. 

 Instalația electrică:  
- Exterior- O priză CEE 220-230 V tripolară cu IP 65 
- Interior – tablou siguranțe automate, minimum 2 prize duble, două întrerupătoare situate la 

înălțimea de maximum 600 mm de la podea, 2 lămpi neon 2X18W IP 55 cu neon.   
- O priză pentru aparatul de aer condiționat. 

 Alte accesorii: 
1 aparat de aer condiționat 
Doua convectoare, câte unul în fiecare compartiment. 
Ofertantul va prezenta și o opțiune de dotare a acestui container cu o mini-bucătărie, care să includă o 
chiuvetă dublă.  
 

2. Un container metalic monobloc  (container B) – cod CPV 44211100-3 (Rev 2) 

Schița orientativă privind dimensiunile, compartimentarea și dotările containerului B: 
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Dimensiunea containerului: L=6000mm, l=2400mm, H=2700mm. Sunt acceptate propuneri cu dimensiuni 
apropiate celor de referință. 
   
Caracteristici: 
 Planșeul (podeaua) va fi format din tablă zincată dublu falțuită (0,5mm), structura metalizată zincată 

profilată la rece, grunduită și vopsită în câmp electrostatic, vată minerală norma C1 100mm, OSB 
18mm hidrofug, Linoleum PVC 2mm trafic intens; rezistența portantă de 400kg/mp. 

 Acoperișul va fi format din structură metalică zincată profilată la rece, grunduită și vopsită, tablă 
zincată dublu falțuită(0,5mm), folie anticondens, vată minerală 100mm, tavan PVC, rezistența 
portantă de 250 kg/mp. 

 Stâlpii de susținere profilați la rece din tablă zincată cu grosimea de 3mm. Structura de rezistență a 
containerului trebuie să conțină jgheaburi pentru scurgerea apei pluviale. Canalele de scurgere situate 
in cele 4 colțuri in interiorul stalpilor cu diametrul de 50 mm vor fi izolate cu vată minerală pentru a 
preveni înghețul - Toate profilele vor fi degresate si grunduite imediat, toate profilele vor fi 
galvanizate. 

 Pereții exteriori – Panouri sandwich cu suprafata exterioară/interioară  din tablă profilată cu grosimea 
0,5 mm , adâncimea profilului este de 2 mm. și izolație din spuma poliuretanica cu grosimea de 60 
mm.   

 Containerul va avea două uși de exterior, PVC/metalice, cu dimensiunile 900 mm x 2000 mm. 
Lățimea ușii va permite accesul unui utilizator de fotoliu rulant. 

 Containerul va avea două ferestre PVC cu geam termopan, cu dimensiunea de 1000 mm x 1000mm, 
oscilobatante. 

 Instalația electrică:  
- Exterior- O priză CEE 220-230 V tripolară cu IP 65 
- Interior – tablou siguranțe automate, minimum 3 prize duble, minimum un întrerupător situat la 

înălțimea de 600 mm de la podea, 2 lămpi neon 2X36W IP 55 cu neon.   
- O priză situată la înălțime, pentru aparatul de aer condiționat. 
- Instalația electrică trebuie să permită funcționarea simultană a unui aparat de aer condiționat și a 

unui cuptor cu microunde. 
 Alte accesorii: 

Doua convectoare. 
 
 

Fig.2    
Container B 

(monobloc) 
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3.  Un container metalic de tip dormitor, compartimentat  (container C) – cod CPV 44211100-3 (Rev 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiunea containerului: L=6000mm, l=2400mm, H=2700mm. Sunt acceptate propuneri cu dimensiuni 
apropiate celor de referință. 
 
Caracteristici: 
 Planșeul va fi format din tablă zincată dublu falțuită (0,5mm), structura metalizată zincată profilată la 

rece, grunduită și vopsită în câmp electrostatic, vată minerală norma C1 100mm, OSB 18mm hidrofug, 
Linoleum PVC 2mm trafic intens; rezistența portantă de 400kg/mp. 

 Acoperișul va fi format din structură metalică zincată profilată la rece, grunduită și vopsită, tablă 
zincată dublu falțuită(0,5mm), folie anticondens, vată minerală 100mm, tavan PVC, rezistența 
portantă de 250 kg/mp. 

 Stâlpii de susținere profilați la rece din tablă zincată cu grosimea de 3mm. Structura de rezistență a 
containerului trebuie să conțină jgheaburi pentru scurgerea apei pluviale. Canalele de scurgere situate 
in cele 4 colțuri in interiorul stalpilor cu diametrul de 50 mm vor fi izolate cu vată minerală pentru a 
preveni înghețul - Toate profilele vor fi degresate si grunduite, toate profilele vor fi galvanizate. 

 Pereții exteriori – Panouri sandwich cu suprafata exterioară/interioară  din tablă profilată cu grosimea 
0,5 mm , adâncimea profilului este de 2 mm. și izolație din spuma poliuretanica cu grosimea de 60 
mm.   

 Containerul va fi compartimentat astfel: două compartimente cu lățimea egală cu cea a containerului 
și lungimile de 2850 mm, respectiv 3150 mm. 

 Containerul va avea două uși de exterior, PVC/metalice, cu dimensiunile 900 mm x 2000 mm. 
Lățimea ușii va permite accesul unui utilizator de fotoliu rulant. 

 Containerul va avea două ferestre PVC, cu geam termopan, cu dimensiunea de 800-1000 mm x 
1000mm, oscilobatante, pe peretele opus ușii de intrare. 

 Instalația electrică:  
- Exterior- O priză CEE 220-230 V tripolară cu IP 65 
- Interior – tablou siguranțe automate, minimum 2 prize duble, două întrerupătoare situate la 

înălțimea de 600 mm de la podea, 2 lămpi neon 2X18W IP 55 cu neon.   
- O priză situată la înălțime, pentru amplasarea ulterioară a unui aparat de aer condiționat. 

 Alte accesorii opționale: 
Doua convectoare, câte unul în fiecare compartiment. 

 

Fig.3    
Container C 

(dormitor) 
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4. Un container metalic de tip grup sanitar (container D) - – cod CPV 44211100-3 (Rev 2) 

 
Dimensiunea containerului: L=9000 mm, l=2400mm, H=2700mm. Sunt acceptate propuneri cu dimensiuni 
apropiate celor de referință. 
Caracteristici principale: 
 Planșeul va fi format din tablă zincată dublu falțuită (0,5mm), structura metalizată zincată profilată la 

rece, grunduită și vopsită în câmp electrostatic, vată minerală norma C1 100mm, OSB 18mm hidrofug, 
Pardoseală rezistentă la apă; rezistența portantă de 400kg/mp. 

 Acoperișul va fi format din structură metalică zincată profilată la rece, grunduită și vopsită, tablă 
zincată dublu falțuită(0,5mm), folie anticondens, vată minerală 100mm, tavan PVC, rezistența 
portantă de 250 kg/mp. 

 Stâlpii de susținere profilați la rece din tablă zincată cu grosimea de 3mm. Structura de rezistență a 
containerului trebuie să conțină jgheaburi pentru scurgerea apei pluviale. Canalele de scurgere situate 
in cele 4 colțuri in interiorul stalpilor cu diametrul de 50 mm vor fi izolate cu vată minerală pentru a 
preveni înghețul - Toate profilele vor fi degresate si grunduite, toate profilele vor fi galvanizate. 

 Pereții exteriori – Panouri sandwich cu suprafata exterioară/interioară  din tablă profilată cu grosimea 
0,5 mm , adâncimea profilului este de 2 mm. și izolație din spuma poliuretanica cu grosimea de 60 
mm.   

Containerul va fi compartimentat în două spații de dimensiuni egale, unul pentru grup sanitar femei, celălalt 
pentru grup sanitar bărbați. Cele două compartimente vor fi complet izolate unul de altul. Fiecare din cele 
două compartimente va avea intrare separată, cu cheie. 

Fiecare din cele două compartimente trebuie să conțină: 
 Două cabine individuale de duș 
 Două cabine WC, dotate cu WC și bazin, suport pentru hârtie igienică 
 Două lavoare cu picior și accesorii pentru săpun lichid, suport pentru prosoape 
 Un boiler electric de 80 litri 
 Agățătoare pentru prosoape – minimum 4 
 Instalații pentru două mașini de spălat 
 Instalații specifice pentru grupuri sanitare (sifoane de pardoseală, tubulatură de canalizare etc). 
 Două ferestre oscilobatante de 500 x 500 cm, cu geam mat. Sunt acceptate propuneri de dimensiuni 

ale ferestrelor grupului sanitar, apropiate de cele de referință, din partea ofertantului.  
 Sistem de ventilație mecanică corespunzător dimensiunii compartimentului 
 Instalație electrică: 

o Exterior - Una bucata priza CEE 220-230 V tripolara cu IP 65 
o Interior – tablou sigurante automate, 2 prize duble, 1 buc intrerupator, 2 buc. lampa neon 

2X36W IP 55 cu neon.   
o Instalația electrică trebuie să permită funcționarea simultană a boilerelor, mașinilor de spălat  

și a unui sistem de ventilație. 
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Se va oferta de asemenea serviciul de transport și instalare/montaj al containerelor: 

5. Servicii de instalare și montaj  - cod CPV 51800000-0 - Servicii de instalare de containere de metal 

Operatorul economic  trebuie să asigure transportul și montajul containerelor din locul producției până la 
locația indicată de achizitor (Municipiul Iași sau periferie).  

Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile necesare pentru planificarea, coordonarea și efectuarea 
transporturilor în cele mai bune condiții; 

Costurile privind carburantul necesar transportului sunt incluse în suma aferentă Servicii de instalare de 
containere de metale Cod CPV: 51800000-0; 

Operatorul economic are obligația de a se asigura că transportul produselor se face cu utilaje aflate bună stare 
de funcționare din punct de vedere tehnic. 

Containerele trebuie prevăzute cu dispozitivele necesare pentru împământare. 

III. Oferta financiară 
 
Bugetul estimativ alocat produselor și serviciilor din cadrul contractului este de 75.125 lei cu TVA. 

Prețurile vor fi exprimate în lei cu TVA. 

Ofertantul are obligația de a menține oferta valabila 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

Plata se va face astfel: 

- Un avans de 40% din valoarea contractului menționată în oferta financiară, la maximum 5 zile lucrătoare 
de la semnarea contractului. 

- Restul de plată (60% din valoarea contractului) se va efectua, în baza facturii emise și a procesului verbal 
de recepție a produselor și serviciilor, după finalizarea instalării containerelor și nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare de la semnarea de către achizitor și furnizor a procesului verbal de recepție. 

- Nerespectarea termenelor contractuale, atât în cazul Furnizorului cât și al Achizitorului, atrage după sine 
penalități la plată, de 0.3% din valoarea contractului, pe zi de întârziere. 

IV. Primirea ofertelor 

Oferta tehnică și financiară, împreună cu toate formularele aferente, vor fi transmise prin e-mail la adresele 
office@fonss.ro și mihaela.olteanu@fonss.ro, sau transmise într-un plic sigilat (un singur exemplar) prin poștă, 
curier sau depusă direct la sediul beneficiarului – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii 
Sociale – Secretariat, din str. Sfantul Andrei, nr 67, Iași.  
Pe plic se va menționa: OFERTĂ - Construcții modulare prefabricate, Cod CPV: 44211100-3 și Servicii de 
instalare de containere de metale Cod CPV: 51800000-0, în cadrul proiectului ”Locuire de urgență și servicii 
medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din Mun. Iași, pe durata stării de urgență”.  

și : ”A nu se deschide înainte de data de 5 octombrie 2020, ora 15.00” 

Data limită pentru primirea ofertelor este 5 octombrie 2020, ora 15.00.  

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în solicitarea de ofertă sau la altă 
adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de către achizitor. 
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Alte informații sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la următoarele date de 
contact: tel: 0742758010, e-mail: mihaela.olteanu@fonss.ro, persoană de contact Mihaela Olteanu, 
coordonator proiect. 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări este 30 septembrie 2020, ora 12:00. 

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:  2 octombrie 2020, ora 14:00 

Nu se admite retragerea sau modificarea ofertei după termenul limită de depunere a ofertelor. 

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul FONSS, în data de 5 octombrie ora 15.00. Ofertanții pot fi prezenți 
la deschiderea ofertelor, printr-un reprezentant care va prezenta o delegație semnată și ștampilată în acest 
sens, de la firma ofertantă. 

V. Atribuirea 

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. 

În data de 7 octombrie se va întocmi un ”Raport de evaluare a ofertelor primite”, ca se va transmite pe e-mail 
tuturor participanților la procedură. 

Ofertantul selectat va fi anunțat printr-un Anunț de atribuire a contractului, transmis pe e-mail operatorului 
economic declarat câștigător și afișat pe site-ul FONSS (www.fonss.ro). 

VI. Garanție, livrare, recepție 

Documente însoțitoare pentru containere, la livrare: certificate de calitate, certificate de garanţie, declarație 
de conformitate. 

Condiții de garanție : 
6.1.Furnizorul trebuie să garanteze achizitorului că produsele furnizate prin contract sunt noi sau în 
excelentă stare de funcționare. 

6.2. Furnizorul trebuie să asigure garanţia de calitate şi performanţele pentru o perioadă de minimum 
24 luni pentru structura metalica la coroziune si pentru hidroizolație. 
6.3. Furnizorul se obligă să asigure în mod gratuit achizitorului suport tehnic şi service produselor în 
perioada de garanţie a acestora. 
6.4. În perioada de garanţie, toate piesele cu defecte de fabricaţie (defect material sau de montaj) şi 
manopera intervenţiilor autorizate trebuie să fie gratuite. 

Condiții de livrare : containerele vor fi livrate în condiţiile tehnice prevăzute în specificatia tehnică a 
produsului, cu respectarea cerinţelor Caietului de sarcini, in maxim 30 zile calendaristice de la semnarea 
contractului. Fiecare zi de întârziere atrage după sine penalități de 0.3% din valoarea contractului, pe zi. 

Recepția produselor și a serviciilor: Recepţia se face la sediul beneficiarului şi se finalizează prin încheierea 
unui Proces Verbal de recepţie semnat de ambele părţi şi predarea documentelor de însoţire descrise în 
Capitolul VI. 

Dacă în cazul recepţiei se constată că produsul nu respectă în totalitate conformitatea componentelor sau 
integritatea lor, că nu sunt respectate specificaţiile tehnice din caietul de sarcin sau din Cartea tehnică, 
furnizorul va fi obligat să remedieze neconformităţile pe loc sau în decurs de maximum 3 zile lucrătoare de la 
constatarea lor. Neconformităţile vor fi consemnate într-o Notă de constatare. 
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VII.  Alte precizări 

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor tehnice minimale pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică. 

Cerinţele impuse sunt minimal obligatorii şi nu absolvă ofertanţii de responsabilitatea de a realiza și alte 
sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calităţii produsului. În acest sens, orice ofertă 
prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în 
care propunerea tehnică prezentată asigură un nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de 
sarcini. Se va respecta ordinea de prezentare a specificaţiilor din propunerea tehnică cu cea din caietul de 
sarcini pentru a permite identificarea facilă a corespondenţei acestora cu cerinţele tehnice/dotări minimale 
din caietul de sarcini. 

Oferta tehnică va cuprinde obligatoriu specificaţiile tehnice de la producător care vor atesta caracteristicile 
minime obligatorii, solicitate prin caietul de sarcini. 
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SECȚIUNEA III 

 

FORMULARE 

 

 

 

1. Formular 1 Scrisoarea de înaintare 

2. Formular 2 Declarație privind eligibilitatea 

3. Formular 3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de 
interese, conform Ordonanței de urgență a Guvernului României 
nr. 66/2011 

4. Formular 4 Model pentru oferta financiară 

5. Formular 5 Proces verbal de recepție a produselor și  serviciilor 
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Formular 1         Înregistrată la sediul achizitorului        

 Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale  

Nr. ........../............................. 
OFERTANTUL ........................................ (denumirea/numele) 
Adresa: ..............................................., Tel/fax: ................................................ 
E-mail: .................................................. 
Nr. înregistrare: ........................................................... 

 SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către: Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale 

Adresa: Str. Sf. Andrei, nr. 67, Iași , jud. Iași, cod poștal 700028 

Ca urmare a anunțului de intenție privind achiziția directă de Construcții modulare prefabricate, Cod CPV: 
44211100-3 și Servicii de instalare de containere de metale Cod CPV: 51800000-0 

în cadrul proiectului ”Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din Mun. 
Iași, pe durata stării de urgență”, noi....................................................(numele ofertantului) vă transmitem 
documentele solicitate, după cum urmează: 

1. Declarație privind eligibilitatea – Formular 2; 

2. Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese, conform Ordonanței de urgență a 
Guvernului României nr. 66/2011 – Formular 3; 

3. Copie după Certificatul constatator de la ONRC care să dovedească înregistrarea/atestarea codurilor 
CAEN corespondente obiectului contractului; 

4. Oferta tehnică 

5. Oferta financiară - Formular 4; 

  

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră. 

Data completării: ZZ.LL.AAAA. 

Nume și prenume persoană autorizată 

(semnătură și ștampilă)  

(denumire ofertant) 
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Formular 2 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

Subsemnatul, ................., reprezentant / împuternicit al ............................., (denumirea/numele şi 
sediul/adresa operatorului economic), în calitate de Ofertant la Achiziție directă de Construcții modulare 
prefabricate, Cod CPV: 44211100-3 și Servicii de instalare de containere de metale Cod CPV: 51800000-0, în 
cadrul proiectului ”Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din Mun. 
Iași, pe durata stării de urgență”, organizată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii 
Sociale-FONSS, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, următoarele: 

 I. Nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 
următoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1- 18^5 din Legea nr. 
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

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

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

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

II. Mi-am îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România1. 

1 Sau în țara în care este stabilit. 
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III. Nu am încălcat obligaţiile stabilite reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de 
muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective 
sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, iar FONSS poate verifica acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată 
încălcarea acestor obligaţii. 

IV. Nu am mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii. 

V. Nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar FONSS poate verifica 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei 
autorităţi administrative. 

VI. Nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu aceasta procedura. 

VII. Nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu această procedură. 

VIII. Nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire și nu am provocat distorsionarea 
concurenţei. 

IX. Nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul nici unui contract 
de achiziţii publice și nu a încetat anticipat niciun contract, nu am plătit daune-interese și nici nu am primit alte 
sancţiuni comparabile. 

X. Nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate. 

XI. Nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al FONSS, să obţin informaţii confidenţiale 
care să-mi confere avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijenţă 
informaţii eronate cu influenţă semnificativă asupra deciziilor FONSS.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că FONSS are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

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

 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 

Operator economic, …………………………. 

(nume şi funcție persoană autorizată) ………………………………………. 

(semnatura persoană autorizată şi ștampila 
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Formular 3 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese, conform Ordonanței de urgență a Guvernului 
României nr. 66/2011 

 

Subsemnatul(a) ................................. (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 
legal/împuternicit  al ............................................................(denumire/nume ofertant), în calitate de ofertant la 
procedura de achiziție directă de Construcții modulare prefabricate, Cod CPV: 44211100-3 și Servicii de 
instalare de containere de metale Cod CPV: 51800000-0, în cadrul proiectului ”Locuire de urgență și servicii 
medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din Mun. Iași, pe durata stării de urgență”, declar pe proprie 
răspundere că ...........................................................(denumire/nume ofertant) și angajații săi nu se află 
în situația de conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14 si 15 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 

- ............................................... (denumire operator economic) NU are drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale 
cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul FONSS 

- ............................................... (denumire operator economic) NU a nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul FONSS. 

Subsemnatul(a) ........................................................................declar că informațiile furnizate sunt complete și 
corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. Totodată, declar că am luat la cunostinţă de 
prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a 
adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta işi 
desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.» 
 

Data completării: ZZ.LL.AAAA. 

Nume și prenume persoană autorizată 

(semnătură și ștampilă)  

(denumire ofertant) 
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Formular 4 

Operatorul economic 
…………........................ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 
 

Către: FONSS, Strada Sf. Andrei nr.67, Iași, jud. Iași 

  

1. Examinând documentaţia de atribuire, ofertantul .................................. (denumirea/numele ofertantului)  

se oferă ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să furnizeze 
produsele și serviciile solicitate, pentru suma de .................................................... (suma in cifre si litere) lei, 
preț cu TVA, după cum urmează: 
 
Nr. Denumire UM Cantitate Preț fără TVA Preț cu TVA 
1 Container birou Buc.    
2 Container monobloc Buc.    
3 Container dormitor Buc.    
4 Container sanitar Buc.    
5 Transport și instalare     
6 Opțional : terasă exterioară 

container A 
Buc.    

 TOTAL     
 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în termenul 
prezentat în propunerea tehnică. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ……zile, (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate 
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la semnarea contractului aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin 
care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 
 
Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură) 
în calitate de ............................................ reprezentant legal/împuternicit  autorizat să semnez oferta pentru 
şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Formular 5 

Model de  PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR 

Beneficiar : …………………..………………..                                                                         

                                                                   Aprobat: ........... (numele, prenumele şi  funcţia reprezentantului legal) 

                                                                                                          (semnătura autorizată și ștampila) 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR 

Nr. .............. din ....................... 

prestate în cadrul contractului de servicii de ..................................nr..................., 

Încheiat între ..........................., în calitate de Beneficiar, şi …………………. , în calitate de Prestator,  în cadrul 
contractului de finanţare nr…………………………….. 

Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr…….…..din data …..………. a …………………….. (funcţia 
reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat astăzi....................... (data) la recepţia produselor și 
serviciilor ce au făcut obiectul contractului de furnizare cu nr. ……… din data ………………………… avand o valoare 
de ………….. lei (preț cu TVA) şi a fost formată din: (nume şi prenume) 
1............................................................................... 
2............................................................................... 
3.…………………………………………………………………………. 

La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului ………………………….…..(nume şi prenume) în calitate 
de reprezentant legal/împuternicit al ………………………………………….. (denumirea prestatorului). 

Comisia de recepţie constată şi consemnează că produsele și serviciile care au făcut obiectul contractului au 
fost prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantitătilor şi în graficul de timp, prevăzute în 
contractul de servicii, după cum urmează:  

Descrierea produselor și serviciilor,………………………………………………………………………………………………………….. 

Valoarea produselor și serviciilor prestate este de ………………….. lei cu  TVA şi corespunde cu preţul înscris în 
contractul de servicii încheiat între părţi. 

Comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a indeplinit toate obligaţiile asumate prin contractul încheiat 
între părţi. 

Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file a fost încheiat astăzi ............. la sediul……………, în ....... 
exemplare, din care ……. pentru Beneficiar şi unul pentru Prestator. 

Beneficiar         Prestator 

……………………………………..      ……………………………………… 

Comisia de recepţie (numele, prenumele şi semnatura) 
 

 

 

 

Parteneri și colaboratori: 



                        
 
                                                                      

Pa
ge

23
 

SECȚIUNEA IV – CONTRACT DE FURNIZARE 

 

CONTRACT DE FURNIZARE 

Nr. ______ din __________ 

Încheiat între: 
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS cu sediul social în sat 

Uricani, comuna Miroslava, strada Bazinelor, nr. 5, înregistrată la Tribunalul Iași în baza Sentinței  civile 
numărul 2915 din data de 13.08.2020, având codul de identificare fiscală 33599691, cu adresa de 
corespondență în Iași, strada Sf. Andrei nr.67, județul Iași, cod poștal 700028, IBAN: RO22 RZBR 0000 0600 
1729 4903, deschis la Raiffeisen Bank, telefon 0757110243, reprezentată prin Diana Chiriacescu, director, 

denumită în cele ce urmează Beneficiar 

şi 

……………………….., cu sediul în …………………, ………………………, telefon ………………., fax …………………., înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. ………………, cod fiscal …………………., cont bancar …………………….. deschis la 
…………………., reprezentată de …………… - ………………, în calitate de Furnizor 

s-a încheiat prezentul contract. 

Art.1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul contractului de furnizare îl constituie livrarea de …………………. 

Art.2. PREŢUL CONTRACTULUI 

2.1. Valoarea totală a contractului este ……………lei, preț cu TVA. 

2.2. Anexa 1 la contract conține detaliile cu privire la prețul specific al fiecărui container, precum și la cel al 
serviciilor de transport și instalare/montaj. 

Art.3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Durata prezentului contract este de 30 zile calendaristice de la data semnării. 

Art.4. CARACTERISTICI TEHNICE 

4.1. Produsele prevăzute la art. 1. au caracteristicile menţionate în Propunerea tehnica, care face parte 
integrantă din contract. 

Art.5. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ 

5.1. Beneficiarul se obligă să achite un avans de 40% din valoarea contractului la un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. 

5.2. Restul de plată (60% din valoarea contractului) este condiționat de următorii factori cumulativi: 

- Furnizarea, în maximum 30 zile calendaristice, a containerelor și accesoriilor precizate în caietul de 
sarcini. Fiecare zi de întârziere a livrării se penalizează cu câte 0.3% din valoarea totală a contractului. 
Suma de penalitate se deduce din factura finală. 
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- Livrarea produselor în termenii precizați de contract și la calitatea/specificațiile prevăzute în caietul de 
sarcini. 

- Semnarea procesului verbal de recepție de către ambele părți. 

5.3. Restul de plată (60% din valoarea contractului) se va achita prin virament bancar, în contul specificat de 
Furnizor în contract, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea procesului verbal de recepție a 
produselor și serviciilor din cadrul contractului. 

5.4. Intârzierea la plată se penalizează la rândul său cu 0.3% din valoarea totală a contractului, pe zi de 
întârziere. 

Art. 6. TERMENE DE LIVRARE 

Art.6.1. Livrarea se va efectua in maxim 20 zile calendaristice de la semnarea contractului.   

Art. 7. RECEPŢIA PRODUSELOR 

7.1. Recepţia calitativă şi cantitativă se va efectua la sediul beneficiarului prin încheierea unui proces verbal 
de recepție semnat de reprezentanții ambelor societăți. Orice lipsa cantitativă sau deficiență calitativă va fi 
semnalată furnizorului cu ocazia efectuării recepției. Sesizările ulterioare cu privire la calitatea produselor vor 
fi luate in considerare de către furnizor numai în ipoteza existenței unor vicii ascunse, care nu au putut fi 
identificate și constatate cu ocazia receptiei. 

Furnizorul nu răspunde pentru defecțiunile aparute ca urmare a utilizării necorespunzatoare a bunurilor 
livrate. 

7.2. Calitatea produselor este atestată prin certificatul de calitate emis de furnizor, conform dispoziţiilor legale 
în vigoare. 

7.3 In conformitate cu prevederile legale, mărfurile trec in proprietatea beneficiarului numai in momentul 
platii acestora. 

Art. 8. GARANŢII 

8.1. Perioada de garanţie este cea menţionată în certificatul de garanţie, care însoţeşte produsul. Perioada de 
garanţie începe să decurgă de la data livrării produsului, respectiv de la data completării certificatului de 
garanţie. 

8.2. Furnizorul răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea produselor livrate, în conformitate cu 
prevederile din normele tehnice ale produsului. Răspunderea pentru viciile ascunse este reglementată de 
dispoziţiile Codului Civil. 

8.3. Beneficiarul este obligat să manipuleze, să depoziteze, să conserve, să folosească şi să întreţină produsele 
conform prescripţiilor date de furnizor prin documentaţia tehnică. Furnizorul nu răspunde pentru defectele 
apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripţii de către beneficiar. 

Art 9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Părţile se obligă reciproc la executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale. Pentru neexecutarea în 
totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în contract, părţile 
datorează daune interese în condiţiile legii şi ale prezentului contract. 
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9.1. Pentru întârzierea la plată a facturilor beneficiarul datorează penalităţi pentru fiecare zi de întârziere de 
0,03% din valoarea lor în lei rămasă neachitată, până la plata efectivă a contravalorii facturilor. Penalităţile nu 
trebuie să depăşească suma datorată. 

9.2. În cazul în care furnizorul nu va livra produsele la termenul prevăzut în contract, va fi obligat la plata 
penalităţilor de 0,03% din valoarea în lei a mărfii nelivrate la termen. Penalităţile se vor calcula pentru fiecare 
zi de întârziere până la livrarea efectivă. Penalităţile nu trebuie să depăşească suma datorată. 

Art. 10. LITIGII 

10.1. Orice dispută in legatura cu incheierea, executarea si incetarea prezentului contract se va solutiona prin 
mediere de către ……. Părţile contractante vor soluţiona pe cale amiabilă eventualele divergenţe apărute în 
legătură cu încheierea şi executarea prezentului contract. Dacă acest lucru nu este posibil părţile convin ca 
litigiul să fie dedus spre solutionare Arbitrajului de pe langă Camera de Comerţ şi Industrie ………. 

10.2. In condițiile în care diferendul nu se soluționează prin procedura medierii, părțile se vor adresa 
instanțelor de drept comun de la sediul achizitorului. 

Art. 11. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

11.1 Atât Beneficiarul, partenerii săi, cât și Furnizorul acționează în calitate de Operatori independenți pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal care rezultă din derularea prezentului proiect. 

11.2 Beneficiarul și Furnizorul se obligă să respecte Legislația privind protecția datelor cu caracter personal2  

11.3 Prin prelucrarea datelor cu caracter personal părțile înțeleg orice operațiune sau set de operațiuni 
efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi, de 
exemplu, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, 
alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

11.4 Categoriile de date cu caracter personal care vor face obiectul Prelucrării de către Beneficiar şi Furnizor, 
denumite în continuare Date Personale, sunt cele care rezultă din şi sunt necesare pentru executarea 
Contractului de furnizare. 

11.5 Beneficiarul și Furnizorul se obligă să prelucreze Datele Personale doar în contextul prezentului Contract 
și pentru scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului3, raportării rezultatelor, transmiterii documentelor 
justificative aferente rapoartelor tehnico-financiare, în scop statistic şi pentru promovarea proiectului către 
publicul larg. 

2 Definită ca fiind Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice 

3 Proiectul ”Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din Mun. Iași, pe durata stării de urgență” este 
derulat în perioada iunie-noiembrie 2020 de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS și finanțat prin 
programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 
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11.6. Datele cu caracter personal menţionate la art. 11.4. vor fi utilizate doar în scopurile prevăzute la art. 11.5 
şi vor putea fi transmise către Kaufland România, către firme de audit la solicitarea Kaufland România, precum 
şi către autorităţile şi instituţiile publice în cazul unui potenţial control din partea acestora.  

11.7 Beneficiarul şi Furnizorul se obligă să informeze cocontractanții și/sau angajații/reprezentanții săi cu 
privire la prelucrarea Datelor Personale ale acestora în contextul derulării prezentului Contract și să obțină 
consimțământul aferent de la aceștia, dacă este necesar conform legii.  

11.8 Fiecare parte trebuie să se asigure că dispune de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a 
asigura un nivel adecvat de securitate împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale a Datelor Personale, 
precum și împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizată sau accesului neautorizat la datele 
cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

11.9 Orice încălcare semnificativă a prezentului articol, din partea Beneficiarului, dacă nu este remediată în 
termen de 30 de zile de la notificarea scrisă a Finantatorului dă dreptul acestuia din urma de a desfiinţa 
unilateral contractul, de plin drept, cu efect imediat, fără punere în întârziere sau alte formalităţi prealabile 
judiciare sau extrajudiciare, prin notificare scrisă adresata acestuia (pact comisoriu – conform art. 1.553 Cod 
Civil).  
 

Art.12 FORŢA MAJORĂ 

12.1 Forţa majoră este definită de părţi ca un eveniment mai presus de controlul acestora, care nu se 
datorează greşelii sau vinei Beneficiarului sau a Furnizorulu, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului şi care face imposibilă executarea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, pandemie, epidemie, enumerarea nefiind exhaustivă, ci exemplificativă. Nu este considerat a fi 
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.  

12.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acționează. 

12.3 Executarea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

12.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod 
complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor 
cauzate de forţa majoră. 

12.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 20 zile, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Art.13. CLAUZE SPECIALE 

13.1. În cazul livrării produselor ce formează obiectul prezentului contract, Furnizorul va asigura odată cu 
produsul corespunzător, cartea tehnică şi instrucţiunile de exploatare şi întreţinere, acolo unde este cazul. 

13.2. Oricare dintre părţi poate proceda la denunţarea unilaterală a contractului în cazul în care cealaltă parte 
nu-ţi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte necorespunzător. Intenţia de a denunţa 
contractul va fi notificată celelilate părţi cu 15 zile înainte de data la care se doreşte încetarea raporturilor 
contractuale, in conformitate cu dispozitiile art. 1552 Cod civil. 
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Partea care nu își execută obligația la termen este considerată de drept in întarziere, potrivit prevederilor art. 
1523 (1) Cod civil. 

13.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente şi nu înlătură 
răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului (plata pretului, a penalităţilor 
contractuale şi a daunelor interese). 

13.4. Orice modificare a clauzelor şi a prevederilor prezentului contract se va face în scris în baza acordului 
părţilor semnatare prin acte adiţionale la contract. 

Art. 14. DISPOZIŢII FINALE 

14.1. Contractul de furnizare, încheiat cu acordul părţilor, reprezintă instrument legal şi oficial între părţi, 
consfinţind acordul acestora, potrivit dispoziţiilor art. 1270 Cod Civil. 

14.2 Orice dispută in legătura cu încheierea, executarea si încetarea prezentului contract se va soluționa prin 
mediere de către ……………. 

14.3 Daca părțile nu reușesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din localitate în care se află sediul acestora. 

14.4. Orice modificare a clauzelor şi prevederilor prezentului contract se va efectua în scris, de comun acord şi 
se va anexa prezentului contract. 

14.5. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

14.6. În cazul în care prezentul contract este semnat de către una dintre părţi, cealaltă parte se obligă să 
semneze contractul şi să restituie un exemplar în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data semnării 
acestuia de către prima parte. În caz contrar, contractul se va considera de la sine anulat, fără nici o altă 
formalitate şi fără a incumba vreo obligaţie contractuală părţilor. 

Semnatarii prezentului contract declara că dețin toate imputernicirile si autorizarile legale si statutare pentru 
semnarea prezentului contract, iar semnatura lor este recunoscuta de catre societatea in numele si pentru 
care semneaza, fiind pe deplin legala si opozabila. 

Prezentul contract şi anexa s-au redactat şi semnat in două exemplare, ambele cu valoare de original, câte 
unul pentru fiecare parte. 

FURNIZOR,        BENEFICIAR, 

Data: ___/ ____/ 2020       Data: ___/ ____/ 2020 

(nume reprezentant, funcția)     (nume reprezentant, funcția) 

………………………….        ………………………….   
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ANEXA NR. 1 

La contractul de furnizare nr. _____ din ___________ 

  
  
Nr. Denumire UM Cantitate Preț fără TVA Preț cu TVA 
1 Container birou Buc.    
2 Container monobloc Buc.    
3 Container dormitor Buc.    
4 Container sanitar Buc.    
5 Transport și instalare     
6 Opțional : terasă exterioară 

container A 
    

 TOTAL     
 

FURNIZOR,       BENEFICIAR, 

(denumire)       FONSS, 

(nume reprezentant, funcția)     (nume reprezentant, funcția) 

Semnătură, ștampilă      Semnătură, ștampilă 

………………………………..      ……………………………….. 
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