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OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
Biroul de Achiziţii Publice 
 

 

F I Ş A    D E    D A T E 

aferentă procedurii de cerere de oferte privind 
încheierea unui acord cadru pentru servicii de telefonie şi transmisie de date şi pentru servicii de 

mentenanţă a centralei telefonice cu valabilitate 2 ani 

Coduri CPV: 64210000-1 şi 50334130-5                                   

 
I.a.   AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

 
Denumire :  OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
Adresă: Str. Ion Ghica, nr.5, sector 3  
 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 

030044 
 

Ţara: România 

Persoana de contact: Iulia Hermina Varodin 
Biroul de Achiziţii Publice  

Telefon: 021.306.08.00 int.215/377 

E-mail: iulia.varodin@osim.ro Fax: 021.312.38.19 
Adresa de internet: — www.osim.ro 

 
I.b. PRINCIPALA ACTIVITATE A AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE 

■ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institu�ii guvernate de legea publică 
□instituţie europeană/organizaţie internaţională 
□ altele 

■ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

□ altele (specificaţi) 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante:    
  
                                              DA □         NU■ 
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Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■ la adresa mai sus menţionată 

■ altele: Documentaţia de atribuire este accesibilă în SEAP 
şi pe adresa www.osim.ro începând cu data publicării. 

 
I.c. CĂI DE ATAC 

Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie:  
Denumire: Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor  
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitate: Bucureşti, Cod poştal:  030084, Ţara: România 
E-mail: office@cnsc.ro, Telefon/fax +4(021)3104641 +4(021)3104642 
Adresă internet: www.cnsc.ro. 

Eventualele contestaţii vor fi soluţionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 cu privire la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată şi modificată prin Legea nr.337/2006.  
Acestea se  întocmesc conform  modelului din Documentaţia de atribuire ( model Formular nr. 9)  şi 
se pot depune: la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) şi la  Registratura 
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu sediul în Bucureşti, Str.Ion Ghica nr.5, sector 3. 

 
I.d. SURSA DE FINANŢARE : 

Surse proprii, Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci fiind Autoritate Publică 
autofinanţată integral.  

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare: DA  □               NU ■ 

 
I.e. REGULI DE COMUNICARE ŞI DE TRANSMITERE A DATELOR: 

Documentele scrise (comunicări, solicitări, informări,  cu excepţia ofertei care va fi depusă prin 
poştă sau direct la sediul autorităţii contractante – vezi cap.V.6.) pot fi transmise prin oricare din 
următoarele modalităţi, cu confirmare de primire (art.60 din O.U.G. nr.34/2006): 

a) prin poştă;      b)  prin fax. 

 
 
 
 
I.f.   CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

 DATA ORA 
Termen limită de solicitare a clarificărilor de la autoritatea contractantă 17.05.2011 14.00 

Termen limită de transmitere a  clarificărilor de către autoritatea 
contractantă 

19.05.2011 12.00 

Termen limită de depunere a ofertelor 24.05.2011 10.00 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor  24.05.2011 12.00 

Data finalizării evaluării propunerilor tehnice şi financiare (estimare) 26.05.2011 12.00 

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 
(estimare) 

26.05.2011 15.00 

Semnarea contractului (estimare) 03.06.2011 10.00 

 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
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II.1.1) Obiectul principal al  acordului – cadru şi implicit a contractelor subsecvente de prestări servicii: 
Servicii de telefonie şi transmisie de date şi servicii de  reparare şi întreţinere a centralelor 
telefonice interne  

II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau furnizare. 
(a) Lucrări                              □     (b) Produse                   □ (c)Servicii   ■       
Execuţie                                 □ 
Proiectare şi execuţie             □ 
Realizare prin orice mijloace     
a cerinţelor specificate                  

Cumpărare                    □          
Leasing                         □         
Închiriere                      □  
Cumpărare în rate         □ 

Categoria serviciului    
2A □ 
2B □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării:   
 ____________________              
 

Principalul loc de livrare: 
_______________________ 

Principalul loc de prestare a 
serviciilor: 

Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci, str.Ion 

Ghica, nr.5, sector 3, 
Bucureşti  

 
Cod  CPV ________________ Cod CPV  __________________ Cod CPV 64210000-1 şi  

50334130-5                            
 
II.1.3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică: □                 Încheierea unui acord cadru cu un operator economic: ■ 
 
II.1.4) Informaţii privind Acordul-cadru : 

 Autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru pe o perioadă de 2 ani ( 2011 şi 
2012)conform art.144 alin(1) şi art.147 din OUG nr.34/2006 actualizată.  

 Preţul ofertat va rămâne neschimbat pe toată perioada acordului-cadru.  
 Procedura aplicată pentru atribuirea acordului-cadru : cerere de oferte. 
 Calendarul estimativ al aplicării procedurii încheierii acordului - cadru:  mai  2011  
 Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: anual ( 2 contracte 

subsecvente).  
 
  

 II.1.6) Durata acordului – cadru  : 2 ani.  
 
 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate:  DA □                                    NU ■ 

 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

 
Tipul serviciilor şi fluxurile de voce şi date estimate sunt exprimate în caietul de sarcini. 

 
 
 
 
II. 3) Condiţii specifice contractului  

II.3 Alte condiţii particulare referitoare la contract: 
II.3.1. Contract rezervat  

 
       DA  □                                   NU ■ 
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II.3.2. Altele         DA  □                                   NU ■ 

 
 
 
III: PROCEDURA 

III.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                                          □  
Licitaţie restrânsă                                          □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată                       □ 
Dialog competitiv                                          □ 

Negociere cu anunţ de participare           □   
Negociere fără anunţ de participare         □             
Cerere de oferte                                      ■ 
Concurs de soluţii                                     □ 

 
 III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică: DA □     \    NU  ■  
 
 III.3.) Legislaţia aplicată  

1. O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizată ) privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
2. OUG nr.76/2010 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 
3. Legea nr.278/2010 privind aprobarea OUG nr.76/2010 
4. H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizată) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizi�ie publica din Ordonan�a de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie publica, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 
2006. 
5. Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonan�ei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizi�ie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006 
6. Ordinul ANRMAP nr.155/2006 publicat in Monitorul Oficial nr.894/2006 – www.anrmap.ro 

 
 
 
 
 
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE 

IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
Declaraţii privind eligibilitatea  
 
Solicitat ■          Nesolicitat □ 

1. Declaraţie privind eligibilitatea conform art. 180 din 
O.U.G. nr.34/2006 (model formular nr. 1). 
Încadrarea în situaţia  prevăzută  la art. 180  din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din 
procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizi�ie 
publică.  

Documente care demonstrează 
neîncadrarea în prevederile art. 181  
 
Solicitat ■          Nesolicitat □ 

Pentru  persoane juridice  române: 
1. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la 
art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ( model formular nr.2).  
2. Certificat fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe 
Locale al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia 
societatea are sediul social, care să ateste că societatea 
ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul local. 
Documentul va fi prezentat in original sau in copie legalizată si 
va fi valabil la data deschiderii ofertelor. 
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3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de 
administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe 
raza căreia societatea are sediul social privind plata obligaţiilor  
la bugetul general consolidat, în original sau copie legalizată, 
valabil la data deschiderii ofertelor. 

Pentru  persoane juridice străine: 
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare 
(certificate, alte documente echivalente) prin care să 
dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor către buget. Documentele vor fi 
prezentate în traducere legalizată. 
 În situaţia în care din documentele solicitate reiese că 
ofertantul se află într-una din situa�iile prevăzute de art. 181 
din OUG 34/2006,  acesta va fi exclus de la procedura pentru 
atribuirea contractului de furnizare. 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice române 
 
Solicitat ■         Nesolicitat □ 

Pentru  persoane juridice  române: 
1.  Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă instanţa  competentă, în original , 
copie legalizată sau copie conformă cu originalul, din care să 
rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. 

2.  Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată. 

Pentru  persoane juridice  străine: 
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale operatorul economic va prezenta documente 
edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca 
persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în 
traducere legalizată. 
 

IV. 3.) Situaţia  economico-financiară                                   
Informaţii privind  situaţia economico-
financiară 
 
Solicitat ■          Nesolicitat □ 

1.Fişă de informaţii generale (model formular nr. 3). 
2.Bilanţul contabil la 31.12.2010 sau la 30.06.2010(având 
în vedere prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991) 
înregistrat de organele competente şi/sau, după caz, rapoarte 
anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor 
societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil precum şi 
orice alte documente legale edificatoare prin care 
candidatul/ofertantul îţi poate dovedi capacitatea economico-
financiară. 
3.Document din care să reiasă cifra de afaceri pe ultimii 2 
ani. 
4.Document din care să reiasă contul IBAN deschis la 
Trezorerie. 

IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind  capacitatea tehnică 
 
 Solicitat ■         Nesolicitat □ 

1. LICENŢA DE OPERARE.  
2. Dovada prestării unor servicii similare în ultimii 3ani 
(se va prezenta o listă a principalelor servicii prestate în 
ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare şi 
beneficiari) – formularul 4. 
3.. Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi. 
4.Obligaţii contractuale în desfăşurare, faţă de alţi 
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beneficiari/clienţi. Ofertantul va prezenta lista obligaţiilor 
contractuale în curs de desfăşurare. 
 

Informaţii privind standarde de 
asigurare a calităţii 
 
Solicitat   ■       Nesolicitat □ 

1. Certificat al furnizorului de servicii de telefonie, de 
implementare a sistemului de asigurare a calităţii (din seria 
ISO) sau orice alte certificate echivalente emise de organisme 
ale Uniunii Europene (valabilitatea certificatului va fi mai 
mare sau cel puţin egală cu durata de valabilitate a ofertei); 
- Certificat al furnizorului de servicii de telefonie, de 
implementare a sistemului de management de mediu (din 
seria ISO) sau orice alte certificate echivalente emise de 
organisme ale Uniunii Europene (valabilitatea certificatului va 
fi mai mare sau cel puţin egală cu durata de valabilitate a 
ofertei); 
- Certificat al furnizorului de servicii de telefonie, de 
implementare a sistemului de management al sanatatii si 
securitatii ocupationale (din seria ISO) sau orice alte 
certificate echivalente emise de organisme ale Uniunii 
Europene (valabilitatea certificatului va fi mai mare sau cel 
puţin egală cu durata de valabilitate a ofertei); 
- Certificat al furnizorului de servicii de telefonie, de 
implementare a sistemului de management al securitatii 
informatiilor (din seria ISO) sau orice alte certificate 
echivalente emise de organisme ale Uniunii Europene 
(valabilitatea certificatului va fi mai mare sau cel puţin egală 
cu durata de valabilitate a ofertei); 
 

Alte documente  
Solicitat ■         Nesolicitat □ 

Declaraţie privind calitatea de participant la procedura 
(model formular nr. 5). 

Informaţii privind subcontractanţii 
(dacă este cazul) 
Solicitat ■         Nesolicitat □ 

Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici 
căruia i se atribuie contractul - asociere/subcontractare.  
În cazul în care oferta comună a grupurilor de operatori 
economici este declarată câştigătoare, se solicită ca asocierea 
să fie legalizată. 

Informaţii privind eventualele 
completări ulterioare 

NU SE ADMIT 

 
 
 
 
V. PREZENTAREA OFERTEI  

V.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română. 
V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv. 
V.3) Garanţie de participare 
Solicitat ■           Nesolicitat □ 

- Garanţie de participare în cuantum de 2 % din 
valoarea estimată a achiziţiei, respectiv suma 
de 3.200 lei,  va fi constituită prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis în condiţiile legii de o societate bancară 
(formular nr.10) ori de o societate de asigurări, 
în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în 
documentaţia de atribuire ( art.86 din HG 
834/2009). Comisia de evaluare va accepta de 
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asemenea şi depunerea unui Ordin de plată la 
casieria OSIM, cu condiţia confirmării 
acestuia de către bancă până la data 
deschiderii ofertelor.  

 şi va avea valabilitatea egală cu perioada de valabilitate a 
ofertei, adică 60 de zile. 
Nota: Pentru ofertanţii care intră sub incidenţa 
prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării 
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, garanţia de 
participare se poate constitui în cuantum de 50% din 
valoarea solicitată. 

V.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Propunerea tehnica va fi întocmita astfel încât să asigure 
posibilitatea verificării corespondenţei acesteia cu 
specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini, punct 
cu punct, cât mai detaliat, pentru a putea identifica 
factorii tehnici de evaluare prezentaţi în algoritmul de 
calcul.  
In cazul in care oferta nu respectă cerinţele prevăzute în 
documentaţia de atribuire, comisia de evaluare are dreptul 
de a o respinge. 
 

V.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

 Prezentarea propunerii financiare: 
1. Propunerea financiară va fi exprimată în euro şi va fi 

însoţită de formularul de ofertă (model formular nr. 
7). 

 
Prezentarea  propunerii financiare se va face  în conformitate 
cu precizările din caietul de sarcini referitoare la întocmirea 
ofertei- oferta financiară va cuprinde în mod obligatoriu 
factorii financiari de evaluare prezentaţi în algoritmul de 
calcul. 

V.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

1.Adresa la care se depune oferta: Registratura Oficiului de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci, Str.,Ion Ghica, nr.5, sector 3, 
Bucureşti.  
2.Data şi ora limită pentru depunerea ofertei: 24.05.2011 ora 
10.00.  
3. Numărul de exemplare: 1 (unul) 
4.Oferta se va depune la sediul Oficiului de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va 
menţiona: 

a) „Ofertă pentru achiziţia de Servicii de telefonie şi 

transmisie de date şi Servicii de reparare şi întreţinere 

a centralelor telefonice interne” 

b) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA  
24.05.2011 ORA 12.00".  
c) la depunerea plicului ofertanţii vor solicita funcţionarului 
de la registratură înregistrarea datei şi orei pe plicul mare 
exterior. 
Plicul exterior va conţine în interior două plicuri cu 
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următorul conţinut: 

I II 
Un plic cu documente de 
calificare(original) 

Un plic cu documente de 
calificare(copie) 

Un plic cu propunerea 
tehnică(original) 

Un plic cu propunerea 
tehnică(copie) 

Un plic cu propunerea 
financiară(original) 

Un plic cu propunerea 
financiară(copie) 

Ofertantul trebuie să sigileze şi să ştampileze plicurile, 
marcându-le corespunzător cu inscripţia ORIGINAL , 
respectiv COPIE. 
Plicul exterior va fi însoţit de scrisoarea de înaintare 
Originalul acestei scrisori se va introduce în plicul cu 
documente de calificare(original).  
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi 
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei 
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă se 
încadrează în prevederile art. 33, alin 3 din HG 925/2006. 
Documentele ofertei vor fi tipărite şi vor fi semnate şi 
ştampilate de către reprezentanţii legali ai ofertantului. 
Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din 
punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 
valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. 
Oferta nu va conţine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau 
cuvinte scrise peste scrisul iniţial. 
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale 
abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie 
semnate şi parafate conform prevederilor legale.  
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare 
pagină a ofertei, precum şi de a anexa un OPIS al 
documentelor prezentate.  
Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în 
propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta 
şi următoarele documente: 
a)  Scrisoarea de înaintare  
 Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în  
conformitate cu modelul  prezentat (model formular nr. 8). 
b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru 
persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere 
a ofertelor.  
1.  Nu se acceptă oferte alternative.. 
2.  Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are 

ca efect descalificarea ofertantului. 
  3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 
Oferta trebuie să rămână valabilă pentru o perioadă de 60 de 
zile de la data deschiderii acesteia. În situaţii excepţionale, 
comisia poate solicita acordul ofertanţilor de extindere a 
perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea şi răspunsurile vor 
fi făcute în scris. Ofertantul poate refuza aceasta cerere. Un 
ofertant care acceptă cererea de extindere a valabilităţii ofertei 
nu-şi poate modifica oferta. 
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V.7) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin 
solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi 
ora deschiderii ofertelor. 

2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data 
şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru 
aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în 
vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este 
răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a 
depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, 
stabilită în documentaţia de atribuire. 

3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în 
sarcina operatorului economic. 

4. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante 
decât cea stabilită sau după expirarea datei şi orei limită pentru 
depunere este considerată întârziată şi se returnează 
nedeschisă. 

V.8) Deschiderea ofertelor   Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul OSIM, în ziua 
de 24.05.2011, orele 12.00.  
 Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile capitolului VI din  H.G. nr. 
925/2006. 

V.9) Stabilirea ofertei câştigătoare Autoritatea contractantă va stabili oferta câştigătoare pe baza 
criteriului de atribuire stabilit, si anume “oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic ”, în condiţiile în 
care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi 
calificare impuse prin fişa de date. Oferta stabilită ca fiind 
câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare 
obţinut în urma aplicării criteriilor de evaluare, clasificându-se 
ofertele în ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut. 
 Oferta care va fi declarată câştigătoare va trebui sa 
îndeplinească specificaţiile tehnice minime obligatorii, 
astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VI.1) Preţul cel mai scăzut                □ 
VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. ■                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.1.OFERTA CEA MAI AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC 
 

Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se va calcula pe baza formulei: 
Punctaj total = Punctaj financiar x60/100 + Punctaj tehnic x 40/100 

 
 Oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare obţinut 
în urma aplicării criteriilor de evaluare, clasificându-se ofertele în ordinea descrescătoare a 
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punctajului total obţinut. 
 
 
Punctaj  financiar 

 
Nr. 
Crt. Denumire criteriu de evaluare 

Valoare 

1 Valoare abonament pentru 1 LTP 
  10 

2 Valoare abonament pentru 1 ISDN 
 15 

3 Valoare abonament Internet 10 

4 Valoare abonament mentenanţă centrală 
telefonică 5 

5 Tarif/minut in retele fixe nationale 20 
6 Tarif/minut in retele mobile nationale 20 
7 Tarif/minut pentru apeluri internationale 20 
 Total Punctaj Financiar 100 

 
 
NOTĂ: 
• Pentru exprimarea valorilor abonamentelor şi tarifelor ofertanţii vor folosi maxim 4 
zecimale. În cazul în care vor fi prezente valori cu mai mult de 4 zecimale valorile se vor rotunji 
la valoarea superioară; 
• Pentru evaluare se vor lua in calcul sumele fără TVA exprimate în EURO; 
• Pe toată durata acordului cadru, tarifele incluse in propunerea financiară nu vor putea fi 
modificate.           
• Nu se vor lua în considerare ofertele care prevăd costuri pentru taxa/tariful de instalare 
(conectare), aceasta fiind obligatoriu gratuită. 
• Pe parcursul derulării contractului, nu se vor percepe autorităţii contractante nici un fel 
de taxe/tarife suplimentare faţă de cele reprezentând servicii conexe şi care se vor anexa 
propunerii financiare prin centralizatorul de preţuri. 
 
Formula de calcul׃ 
Formula de calcul este: 
a) pentru valoarea cea mai mică se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 100 puncte. 
b) pentru altă valoare decât cea prevăzută punctajul se acordă astfel: 

Pi = ( V min/Vo) * PM 
Unde:  
Pi = punctajul pentru poziţia i = 1, 2, 3, 4,5,6,7 
V min = valoarea cea mai mică ofertată 
Vo = valoarea ofertată 
PM = punctajul maxim acordat  
 
 
Punctaj tehnic 
 

Disponibilitatea retelei minim 99.5% 15 
Pentru defectiuni la telefonia fixa - timp 10 

 Pentru toate 
criteriile se va 
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de raspuns nu va depasi 1 minut,  
Pentru defectiuni la telefonia fixa - timp 
de restabilire a serviciului nu va depasi 8 
ore 

10 

Timp de punere in functiune a retelei 20 
Program de asistenta tehnica 24x7 10 
Disponibilitate lunara a Internetului de 
cel putin 99.5% 

15 

Furnizarea de date statistice ale utilizarii 
serviciilor 

10 

Autonomia si functionarea serviciilor de 
voce timp de minim 24 ore, in cazul unei 
pene de curent 

10 

Total      100 

puncta cu 
punctajul 
maxim in 
cazul 
indeplinirii 
cerintei si cu 
0 
neindeplinire
a conform 
criteriilor din 
specificatia 
tehnica. 

 
 
 
 
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

VII.1 Ajustarea  preţului contractului               
DA    □     NU      ■ 

 

VII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
DA   ■                                              NU   □   

 

Garanţia de bună execuţie în cuantum de 5 % din 
valoarea contractului fără TVA, va fi constituită prin 
virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis în condiţiile legii de o societate bancară (formular 
nr.10) ori de o societate de asigurări, în cuantumul şi 
pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire 
( art.89 si art.86 din HG 925/2006 actualizata). 

 
 
 
 
IX. DREPTUL DE A SOLICITA CLARIFICĂRI 

VIII. Dreptul de a 
solicita clarificări  

Ofertantul care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul 
de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. 
Clarificările se pot solicita numai până la data prevăzută în calendarul procedurii 
de atribuire.  
Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare 
de clarificări până la data prevăzută în calendarul procedurii de atribuire. 
Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis către toţi furnizorii 
care au obţinut un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările 
respective. 

 
 
 
 
IX. INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE 
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IX. Informa�ii privind 
clauzele contractuale 

Clauzele contractuale sunt prezentate în contractul anexat  (Secţiunea 
IV). 
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta serviciile 
prevăzute iniţial în limita maximă de 25%, cu condiţia existenţei 
resurselor financiare, alocate cu această destinaţie. 
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SECŢIUNEA II 
 

CAIET  DE  SARCINI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIETUL DE SARCINI 
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I) OBIECTUL  PROCEDURII CERERII DE OFERTE 
 

 
Asigurarea de servicii de telefonie şi transfer de date în locaţiile autorităţii contractante, in 
urmatoarea structura : 49 linii telefonice private 
                                        2 Linii de tip Direct Link ( interfete digitale)  cu cate 30 de linii fiecare 
 
 
CERINŢE MINIME OBLIGATORII 
 

Prezenta specificatie tehnica stabileste cerintele minime si obligatorii care trebuiesc 
indeplinite de catre ofertantii prestatori de servicii de comunicatii.  

Toate cerintele din prezenta specificatie tehnica, inclusiv Anexele, sunt minimale si au 
caracter obligatoriu. 
 

Aceasta specificatie tehnica se adreseaza prestatorilor de servicii de comunicatii care pot 
asigura comunicatiile pentru toate locatiile.  

Aria de acoperire a Ofertantului trebuie să fie de minim 85% din suprafaţa teritoriului 
României. 
    Ofertantul trebuie sa asigure un pachet complet de servicii publice de comunicatii voce care sa 
satisfaca cerintele din prezenta specificatie tehnica. 
            Ofertantul va furniza serviciile de voce prin echipamentele puse la dispozitie de acesta si cele 
aflate deja in dotarea autoritatii contractante (centrale telefonice, aparate telefonice/fax). 

    Ofertantul va asigura schimbarea gratuită a numărului de apel, la solicitarea reprezentantului 
desemnat al achizitorului. 

    Ofertantul va pune la dispozitia autoritatii contractante desfasuratorul convorbirilor 
telefonice odata cu transmiterea facturii. 
 
 In cazul in care Beneficiarul nu plateste facturile la timp, prestatorul va acorda o perioada 
de 14 zile de gratie pana la suspendarea serviciului. 
 
 Ofertantul va oferi posibilitatea informarii cu privire la situatia facturilor platite si neplatite, 
a convorbirilor efectuate prin intermediul unei aplicatii web, pe baza de parola. 
       Ofertantul trebuie sa detina toate autorizatiile sau/si avizele necesare pentru furnizarea serviciilor 
de telefonie fixa in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
 
 Pentru asigurarea unei remedieri rapide a oricarei defectiuni aparute pe oricare tronson de 
comunicatie, ofertantii trebuie sa asigure un program de asistenta tehnica 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, la 
care sa se apeleze prin intermediul a cel putin unui numar de telefon, apelabil gratuit, unde trebuie sa 
raspunda personal dedicat. In oferta va fi descris sistemul de asistenta tehnica si de remediere a 
incidentelor. Orice solicitare de asistenta tehnica emisa se va inregistra sub forma de tichet electronic care 
serveste la urmarirea solicitarii respective pana la rezolvarea ei definitiva. Beneficiarul trebuie sa 
primeasca periodic informari legate de evolutia rezolvarii cererii sale si numai Beneficiarul isi poate da 
acordul pentru inchiderea tichetului. 
 
 Ofertantii vor preciza in oferta ca pot furniza serviciile la adresa mentionata in Caietul de 
sarcini. In cazul in care se impune ca pentru conectare sa fie obtinute anumite avize sau acorduri de 
instalare de la anumite entitati publice sau private, obtinerea avizelor sau acordurilor este obligatia 
ofertantului.  
 
 Ofertantii vor asigura toate masurile de securitate astfel incat reteaua de comunicatii a 
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Beneficiarului sa nu poata fi accesata de catre persoane sau sisteme neautorizate din exteriorul 
acesteia. Ofertantii vor prezenta detaliile tehnice privind asigurarea securitatii pentru fiecare nivel 
de comunicatie. Toate lucrarile se vor face in baza avizelor deja obtinute de la toate autoritatile implicate 
in obtinerea lor. Solutiile temporare pana la obtinerea tuturor avizelor si efectuarea lucrarii nu sunt agreate 
decat daca este garantata o continuitate a serviciilor astfel incat activitatea OSIM sa se desfasoare in 
conditii normale.  
 
 Toate serviciile vor fi asigurate sub forma de abonamente lunare ce vor include costul total 
(instalare, chirii echipamente, etc), pentru toate liniile telefonice mentionate in Caietul de sarcini. Nu se 
vor percepe taxe de instalare, chirii echipamente, etc., in afara abonamentului ofertat. 
 
 Prestatorul va suporta costurile necesare portarii numerelor pentru telefonia fixa. 
 
 Termenul de realizare a retelei (incluzand aici toate operatiunile necesare furnizarii de servicii 
comunicatii electronice prin retele fixe si mobile: comunicatii de date, telefonie fixa si mobila) este 
maxim de 15(cinsprezece) zile calendaristice de la data semnarii contractului, cu condiţia ca prestatorul 
să pună la dispoziţia beneficiarului soluţii de back-up pentru ca activitatea să nu fie întreruptă.  Dupa 
acceptanta finala a retelei de comunicatii/ toate serviciile vor fi operationale si facturabile incepand cu 
ziua urmatoare. 
 Disponibilitatea lunara a serviciilor de voce va fi de cel putin 90% garantat. In cazul in 
care nu se respecta aceasta valoare, se va acorda deducere in factura urmatoare - pentru o 
disponibilitate mai mica de 65% reducerea va fi de 100%. 
 In cazul unei defectiuni, timpul de raspuns nu va depasi 1 minut, iar timpul de restabilire a 
serviciului nu va depasi 8 ore de la sesizarea incidentului. Prin defectiune se intelege intreruperea 
comunicatiei unui port de acces pentru mai mult de 15 minute. 
 
 Pentru asigurarea unei calitati înalte a serviciului de telefonie se vor prezenta certificate 
constatatoare sau alte documente ale unor institutii sau organisme specializate acreditate. Certificarea 
obtinuta va trebui sa dovedeasca valori prin care calitatea semnalului să fie dovadită ca foarte 
multumitoare. Nu se admit declaratii pe proprie raspundere 
              Serviciul de fax va fi asigurat in mod standard prin terminalele existente la autoritatea 
contractanta cu posibilitatea de a anexa alte echipamente .  
 
 Serviciile de telefonie fixa vor fi  asigurate  pe baza de abonamente lunare care să 
includă cel puţin actualele fluxuri de voce şi date ale OSIM :  
Pentru telefonia fixă ( pentru cele 49 de linii in comun): 
 

- 3500 minute catre orice retea de telefonie fixa  
- 200 minute international telefonie fixa UE, si international telefonie fixa si mobila SUA si 

Canada 
- 2500 minute catre retele mobile. 

 Dupa depasirea globala a acestor praguri se va face taxarea pe baza tarifelor ofertate. 
Minutele neutilizate se reporteaza cel putin pentru luna urmatoare de facturare. 
 
 Furnizorul trebuie sa detina acorduri de interconectare cu marii operatori de telefonie mobila si 
fixa inregistrati la ANCOM – se va prezenta lista acestora. 
 
 Furnizorul de servicii de telecomunicatii va asigura autonomia si functionarea serviciilor de 
voce timp de minim 24 ore.  

Pentru evaluarea ofertei din punct de vedere tehnic si obtinerea punctajului conform 
algoritmului de calcul prezentat in fisa de date a achizitiei, in propunerea tehnica se vor prezenta 
detaliat, pentru fiecare locatie in parte, informatiile solicitate. 
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Serviciul  Acces de tip Direct Link, utilizeaza interfete digitale va include un Acces 
Primar, echipamente de acces, numerotatie, servicii implicite si suplimentare. Vor fi asigurate 30 de 
aplicatii simultane pentru utilizatorii centralei telefonice proprii, precum si acces la servicii 
Internet. 
 
Furnizorul va oferi prin acest serviciu urmatoarele: 
 

• Viteza de transfer a datelor (64 kbps, 128 kbps) cu posibilitatea de control si corectare 
a erorilor de transmisie;  

• Flexibilitate in conectarea diferitelor tipuri de echipamente terminale multifunctionale 
(analogice si digitale);  

• Acces implicit  la diverse servicii suplimentare (identificarea apelantului, apel in 
asteptare, numar multiplu, informatii de tarifare, reapelare, redirectionarea 
apelurilor, etc);  

• Comunicatii-voce, fax, access dial-up (cont nelimitat de acces la Internet, casuta de e-
mail). 

 
      Abonamentele pentru serviciul Acces de tip Drect Link vor include : 

- Minim 14000 minute catre retelele nationale de telefonie fixa  
- Minim 200 minute international telefonie fixa UE, si international telefonie fixa si mobila 

SUA si Canada 
- Minim 3000 minute catre retele mobile. 

 Dupa depasirea globala a acestor praguri se va face taxarea pe baza tarifelor ofertate. 
Minutele neutilizate se reporteaza cel putin pentru luna urmatoare de facturare. 
  
 
Conexiune Internet banda garantata 
 

Prestatorul va asigura o conexiune Internet cu o largime de banda garantata dupa cum 
urmeaza: acces International banda minim garantata = 2 Mbps, care nu va fi partajata cu alti 
abonati.  

Transportul de date catre/dinspre Internet se va face prin fibra optica sau radio sau cupru. În 
cazul în care soluţiile ofertate se bazează pe tehnologie radio, se va utiliza pentru acestea frecvenţă 
licenţiată. Ofertantul va furniza documente ce atestă deţinerea a minim unei licenţe naţionale pentru 
utilizare de bandă radio.  

Prestatorul va asigura echipamentele necesare pentru conectarea beneficiarului la reteaua 
INTERNET si va asigura servicii de integrare cu aceasta a conexiunii la Internet. Prestatorul va 
asigura toti expertii necesari pentru aceasta cerinta, iar cel putin unul dintre acestia va trebui sa 
prezinte minim urmatoarele aptitudini si certificari(sau echivalent): studii superioare, experienta in 
domeniul IT&C de minim 2 ani, Cisco Certified Network Professional (CCNP), Juniper Networks 
Certified Internet Specialist (JNCIS-M) , Juniper Networks Certified Internet Specialist (JNCIS-
SEC) , Cisco Certified Network Associate (CCNA) ,Juniper Networks Certified Internet Associate 
(JNCIA-M), Cisco Certified Design Associate (CCDA), Juniper Networks Certified  Internet 
Asociate -Enterprise Switching (JNCIA-EX), Cisco Certified Design Professional (CCDP). In 
cadrul Ofertei Tehnice , Ofertantul va include un CV al expertului, cat si copii dupa 
diplomele/documentele ce sustin aptitudinile si certificarile acestuia semnate pe fiecare pagina a 
acestora de catre expert .  

 
Prestatorul va asigura asistenta tehnica hardaware/software pentru echipamentele puse la 

dispozitie. 
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Prestatorul va pune va pune la dispozitia Beneficiarului, la data instalarii serviciilor de 

telecomunicatii date de tip acces Internet, o interfata de tip web pentru preluarea solicitarilor de 
configurare/reconfigurare si sa efectueze modificarile necesare in timpul alocat in functie de 
clasificarea solicitarilor: critice – maxim o ora in regim 24x7; normale: 8 ore in regim 8 ore x 5 zile 
lucratoare. Interfata WEB va asigura posibilitatea identificarii serviciului sau echipamentului 
pentru care se solicita modificarea configuratiei, modificarile solicitate, importanta modificarii si 
prioritatea acesteia. Pentru fiecare astfel de solicitare aplicatia trebuie sa asigneze un numar de 
identificare in baza caruia beneficiarul va fi informat despre evolutia solicitarii, asupra aspectelor 
implicate sau problemelor aparaute, va putea monitoriza statusul solicitarii si solutionarii acestia in 
toate etapele de la introducerea in sistem pana la finalizare. Solicitarea se va inchide in urma 
confirmarii de catre beneficiar a aplicarii modificarilor solicitate. Preluarea solicitarilor de 
configurare se va face doar de la personalul autorizat in baza numelui de utilizator si a parolei. La 
cerere, Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului istoricul modificarilor solicitate si efectuate 

Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului, la cererea acestuia, date statistice privind 
monitorizarea activitatii. 

Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului adrese IP vizibile in INTERNET. 
Prestatorul va asigura conectarea pana la serverul asigurat de achizitor, fara costuri 

suplimentare. 
Prestatorul va asigura o disponibilitate lunara a serviciului mai buna de 99.5 %.  
Prestatorul va informa achizitorul cu minim 24 ore in avans cu privire la intreruperi 

programate pentru intretinerea retelei si serviciilor. 
            Accesul la internet nu va fi in nici un fel restrictionat de catre prestator. 

Prestatorul trebuie sa asigure supervizarea continua a conexiunii si verificarea periodica a 
starii de functionare a acesteia. Prestatorul va asigura posibilitatea realizarii a 3(trei) conexiuni 
mobile redundante, ce vor permite personalului Beneficiarului conectarea la Internet , utilizand un 
singur echipament de tip modem pentru fiecare in parte. Prestatorul va asigura realizarea 
conexiunilor mobile, printr-un singur echipament de tip modem, utilizand doua tehnologii diferite 
ce vor permite utilizarea unor benzi de comunicatii de minim 1 Mbps (ambele tehnologii) si maxim 
30 Mbps (cel putin una dintre tehnologii) pentru download si de minim 128 Kbps (ambele 
tehnologii)  si maxim 6 Mbps(cel putin una dintre tehnologii) pentru upload. Solutia oferita pentru 
conexiunile mobile va putea utiliza, pe rand , oricare dintre cele minim doua tehnologii disponibile 
pentru echipamentul modem utilizat. Ofertantul va prezenta toate documentele necesare  de la 
producatorul echipamentelor si/sau, daca este cazul, alte autoritati abilitate, ce pot sa dovedeasca 
capacitatea solutiei propuse de a indeplini aceasta cerinta. Furnizorul va demonstra la data semnarii 
contractului ca poate realiza conexiunea mobila, utilizand pe rand fiecare tehnologie disponibila, a 
echipamentului modem, in cel putin cinci puncte distincte aflate la o distanta minima de 1 km unul 
fata de celalalt.Ofertantul va include in oferta tehnica planul detaliat prin care va demonstra 
posibilitatea realizarii conexiunilor mobile conform celor specificate anterior, cat si specificatiile 
echipamentului de tip modem utilizat. 

 
 

Cerinte de punere in functiune: 
Timp de punere in functiune: maximum 15 zile de la data semnarii contractului; 
Configurarea routerului de interconectare la instalarea serviciului; 
Testarea si receptionarea serviciului de catre furnizor si achizitor. Semnarea procesului-

verbal de receptie a serviciului; testarea se va face de catre reprezentantii achizitorului in prezenta 
reprezentantilor prestatorului; 

Asistenta tehnica la configurarea/reconfigurarea serverului de comunicatii Internet; 
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GARANTII TEHNICE 
 

Prestatorul va garanta pentru latimea de banda minima si pentru echipamentele puse la 
dispozitie beneficiarului pentru realizarea conectarii la reteaua INTERNET. 
 

Anexa 1: Localitati si numarul de linii telefonice 
 
Principala locaţie de prestare a serviciilor - Sediul OSIM – Str.Ion Ghica, nr.5, sector 3, 
Bucureşti 
 
Centrele regionale: 
1. BACĂU- str. Libertăţii nr. 1, Cod 600052, judeţul Bacău,  
 
2. BAIA MARE - Bd. Independenţei nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ.  
 
3.BIHOR - str. Roman Ciorogariu nr. 65, ORADEA, Cod 410009, CP 211, judeţul BIHOR  
 

4.BISTRIŢA-NĂSĂUD- Str. Petre Ispirescu nr. 15 A, Bistriţa, Cod 420081, judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD  
 
5.BRĂILA- str. Pensionatului nr. 3, C.P. 6-42, Brăila, Cod 810245, judeţul BRĂILA  
 
 
6.BRAŞOV- Adresa de vizitare şi consultanţă: Colina Universităţii, Corp I  
- Adresa de corespondenţă: Braşov, Cod 500500, Judeţ BRAŞOV, O.P.1,C.P. 298  
 
7.Cluj-Napoca- : Universitatea Tehnică Cluj-Napoca  
- Adresa sediu lucrativ: Str. Constantin DAICOVICIU 15, cod 400020  
- Adresa de corespondenţă: Str. MEMORANDUMULUI nr. 28, cod 400114 
 
8.CONSTANŢA - B-dul Alex. Lăpuşneanu nr.185 A, judeţul CONSTANŢA  
 

9.COVASNA - Sediul ASIMCOV, str. Presei nr.4 , Sfăntu Gheorghe, Cod 520009, judeţul COVASNA O.P.1, C.P. 
167  
 
10.CRAIOVA- STR. Libertatii nr. 19, Corp Administrativ Universitate, cam. 208-209  
Craiova, Cod 200583, Judeţ DOLJ  
 
11.GALAŢI- Departamentul Strategie şi Relaţii Externe, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi 
- Str. Mihai Bravu, nr. 46, Galaţi, Romania, 800208 
 
12.IAŞI- Campus Universitar Tudor Vladimirescu, bl T-24, Et 1, cod 700305, CP 2002, Of. Poştal 10, Iaşi. 
 
13.SIBIU - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu  
Centrul Regional pentru Promovarea Protectiei Proprietatii Industriale Sibiu - CRPPPI Sibiu  
Bulevardul Victoriei 10, cod 550024, Sibiu, RO  
 
14.SUCEAVA - str. Universităţii nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeţul SUCEAVA  
 
15.TÎRGU MUREŞ- Centrul Regional de Promovare a Protecţiei Proprietăţii Industriale,  
str. Henri COANDA nr. 1, Tîrgu Mureş, Cod 540048, judeţul MUREŞ  
 
16.TIMIŞ - Sediul lucrativ: B-dul Eroilor de la Tisa nr.22, Timişoara, Cod 300575, judeţul TIMIŞ  
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SERVICII PENTRU  DE  CENTRALA  TELEFONICĂ  ŞI  APARATELE TELEFONICE 

EXISTENTE  ÎN OSIM 
 
Configuraţie centrală telefonică: 
Model: Siemens Hi Path 3800 cu o placa IP, 1E1 Vodafone , 1 E1 Romtelecom, 12 LTP. 
Nr. trunchiuri analogice: echipat 8 / ocupat; 
Nr. trunchiuri ISDN PRA: echipat 2 / ocupat 2; 
Nr. porturi analogice: echipat 200 / ocupat 180; 
Nr. porturi digitale: echipat 16 / ocupat 16; 
Nr. terminale digitale dedicate:  
 Tipul: Optipoint 500; nr.=16; 
Tip si nr. de placi , nr. porturi: 
 CPU x 1 
 SLMO8 x 2 = 16 porturi 
 SLMAE x 5 = 120 porturi 
 SLMA x 3 = 72 porturi 
 DIUN2 x 1 = 60 porturi 
 SLMAE8 x 1 = 8 porturi 
 TM2LP x 1 = 8 porturi 
 IVM x 1 = 8 porturi 
 STMI2 x 1 = 16 porturi 
 
Total porturi = 308 + 16ap.dig+1ARS+1VM+1 MOH  = 327 porturi 
 
Centrala are prevăzut un UPS de 1500VA/1050W/factor de putere 0,7 model SOCOMEC-SICON 
ENTERPRISE -  TW15 ce asigură alimentarea în cazul întreruperilor accidentale de curent. 
 
 
Cerinte: 
 
1. Ofertantul trebuie sa aibă autorizare/cerificare de la producător pentru tipul de centrală telefonică 
folosit în OSIM. 
 
2. Ofertantul va asigura funcţionarea non stop a Centralei telefonice.  Astfel, va asigura remedierea 
defectelor in max 4 ore de la sesizare în zilele lucrătoare, respectiv in max.  8 ore de la sesizare în 
zilele nelucrătoare de la avizarea acceptului de plată transmis beneficiarului, in urma diagnosticării 
defecţiunii. Programul de lucru al Beneficiarului este de Luni pînă Joi între 08:00 şi 16:30, Vineri: 
08:00 până la 14:00. 
 
3. Piesele de schimb şi subansamble pentru reparaţii trebuie să fie de acelaşi tip din punct de vedere 
tehnic cu cele existente, sau superioare, respectând compatibilitatea cu actuala configuraţie a 
echipamentului. Piesele de schimb / subansamblele înlocuite rămân în proprietatea beneficiarului. 
Remedierea defectelor se face la sediul Beneficiarului dacă nu este necesară utilizarea de 
dispozitive şi utilaje specifice de laborator. 
 
4. Costul pentru eventualele piese de schimb sau componente defecte nu este inclus in prezentul 
contract. Daca apar situatii in care defecţunile implică înlocuirea de piese de schimb/componente 
Ofertantul va prezenta spre aprobare Beneficiarului un deviz în acest sens. 
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5. Ofertantul va efectua lunar revizii periodice ale centralei telefonice şi a liniilor de comunicaţie 
până în repartitorul reţelei de date OSIM. Semestrial se vor efectua revizii generale care vor 
cuprinde: 

• testarea generala a echipamentului, pentru măsurarea parametrilor de funcţionare şi luarea 
de măsuri, daca este cazul, pentru aducerea acestora la valorile nominale de funcţionare; 

• curăţirea echipamentului ; 
• suflare/aspirare praf; 

Prima revizie se va efectua in termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Odată cu 
efectuarea primei revizii, se va determina starea prezentă a echipamentelor din configuraţia 
centralei telefonice şi va realiza dosarul centralei, care va conţine configuraţia centralei si a bazei 
de date, configuraţia reţelei telefonice, fişele de intervenţie. 
 
6. Ofertantul va asigura şi servicii de reparare/înlocuire a aparatelor telefonice din OSIM şi , dacă 
este cazul, a cablului de legătură dintre receptor şi aparat, atât pentru cele 16 telefoane digitale cât 
şi pentru toate celelalte tipuri de terminale existente in OSIM. Ofertantul va asigura, de asemenea,  
şi înlocuire cablurilor de legatură între prizele de semnal şi aparatele telefonice în cazul defectării 
acestora. 
 
7. Ofertantul va asigura de asemenea mentenanţa/reparaţia sau eventuala înlocuire a  UPS-ului de 
1500 VA existent cu unul cu parametrii similari sau mai buni. 
 
8. Ofertantul va asigura: 
- jurnalizare si tratare alarme aparute in sistem; 
- programari si reprogramari conform cerintelor clientului; 
- urmarire si solutionare disfunctionalitati aparute in software-ul centralei; 
- actualizare corectii software aparute ( patch-uri software ); 
- modificare drepturi de acces conform cerintelor clientului; 
- asigurarea suportului tehnic pentru reconfigurari de interioare, de reţea sau linii externe in cadrul 
institutiei; 
- asigurarea suportului tehnic in cazul defectiunilor in infrastructura de telefonie fixă sau a 
provideri-lor de servicii telefonice GSM. 
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SECŢIUNEA III 
 

FORMULARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 1 
 
      
 
      Operator economic 
        .......................... 
      (denumirea/numele) 
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DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

 
Subsemnatul(a) .......................(numele,prenumele), reprezentant împuternicit al ........................ 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma 
aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonan�a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, 
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti 
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spălare de 
bani. 

Subsemnatul(a) ....................... declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                              (Func�ia) 
                                                                                             (Nume, prenume) 

 
                                                                                            (semnătura autorizata) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 2 
 
         
         Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 

 
DECLARAŢIE 
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privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonan�a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
 

 
 

Subsemnatul(a) ........................(numele, prenumele) reprezentant împuternicit al 
........................  (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului 
sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ...................... 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere ca: 
 a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 
lit. a); 
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată .................; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională. 

Subsemnatul (a) ……………. declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
                                                

Operator economic, 
(Funcţia) 

(Nume, prenume) 
........................ 

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
  
 

 
Formular nr. 3 

      
    Operator economic, 
______________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
1. Denumirea/numele; 
2. Codul fiscal; 
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3. Adresa sediului central, sediu social; 
4. Contul IBAN de la Trezorerie; 
5. Telefon: 
    Fax: 
    Telex: 
    E-mail: 
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare 
____________________________________________________________                (numărul, data 
si locul de înmatriculare/înregistrare) 
7. Obiectul de activitate, pe domenii: 
_________________________________________________________________ 
  (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
_________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de 
înmatriculare/înregistrare) 

9. Principala pia�a a afacerilor: 
10. Cifra de afaceri pe ultimii 2 ani si explicit - in anul _______:  
                                                                          - In anul _______: 
 
Cifra de afaceri anuala                                                  Cifra de afaceri anuala 
   la 31 decembrie                                                              la 31 decembrie 
    (mii lei)                                                                   (echivalent euro) 
 
_____________________________________________________________________ 
1.    2007 
____________________________________________________________________ 
2.    2008 
_____________________________________________________________________ 
Media anuala: 
_____________________________________________________________________ 
  
                                                                 Operator economic, 
                                                                                                    (Func�ia) 
                                                                                               (Nume, prenume) 

         ______________ 
     (semnătura autorizata) 
 
 

         Formular nr. 4 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

EXPERIENŢA SIMILARĂ*) 

 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________________ 
Numărul si data contractului: ____________________________________________ 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________________ 
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________________ 
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Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului: 
(se bifează op�iunea corespunzătoare) 

 |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asocia�ie) 
 _ 
|_| contractant asociat 
 _ 
|_| subcontractant 
4. Valoarea contractului: 

                                                                                            exprimata in             exprimata 
moneda in care in         echivalent 
s-a încheiat  euro 
contractul 

a) ini�iala (la data semnării contractului):  _________            ___________  
b) finala (la data finalizării contractului): _________             ___________ 
5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 

solu�ionare: ___________________________. 
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte 

aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul si sus�ine experien�a similara: 
_______________________________. 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnătura autorizata) 
*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei 
de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Formular nr. 5 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
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    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic), 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează procedura), având ca 
obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... 
(zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun 
oferta: 
    [ ] în nume propriu; 
    [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea 
noastră. 
 
 

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

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 6 
 

     
 
 
OPERATOR ECONOMIC         
  ____________________ 
    (denumirea/numele) 
 

PROPUNERE TEHNICĂ 
 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
__________________________________, ne oferim ca, în conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 
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cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm produsele 
solicitate cu respectarea integrală a cerinţelor incluse în Caietul de sarcini. 
 
 
  
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
        (semnătura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Formular nr. 7 
 

 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

__________________________________, ne oferim ca, în conformitate 
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(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm 
____________________________  pentru suma de _________ (se exprimă în lei, ,calculându-
se valoarea cantităţii totale de produse solicitate), la care se adaugă TVA în valoare de 
_________ . 

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

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

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez 
                        (semnătura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 

 
 
 
 
 
 
 

OFERTANTUL          
  ______________________                             Nr. _____/____/____ 2009 
      (denumirea/numele) 
 
 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

 
 

Către _______________________________________________ 
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                                    (denumirea autorităţii contractante si adresa completa) 
 
 
 
 

Ca urmare a invita�iei de participare nr.___/anun�ului de participare nr___ privind 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achizi�ie publica) 
noi(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele: 
    
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, con�inând, in original si intr-un număr de _____ copii: 
a) oferta; 
b) documentele care înso�esc oferta. 

Avem speran�a ca oferta noastră este corespunzătoare si satisface cerin�ele. 
 
 
 
 
Data completării __ . __ . 2009 

 
 
 

 
 Operator economic 

                                                       (Func�ia) 
(Nume, prenume) 

         ___________________ 
                                                                           (semnătura autorizata) 
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   Formular nr. 9 

 
 
 
Model contestaţie pentru persoane juridice 

       
 
 
 
Antet/contestator 
…………………………. 
 
 

CONTESTAŢIE 
 
 
 

Subscrisa ………………………….cu sediul în…………………cod unic de 
înregistrare…………………………reprezentată legal prin…………………………………în 
calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ……….organizată de 
autoritatea contractantă ……………………………..având sediul în…………………………….. 
Contest decizia autorităţii contractante………………………………………pe care o consider 
nelegală. 
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt : 

- în fapt………………………………………….. 
- în drept :………………………………………. 

În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă ; 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

Semnătura/ştampila  
                                             reprezentat legal 

                                     (nume/prenume în clar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Formular nr. 10 
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                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autorităţii contractante si adresa completa) 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publica ________________________________, 
                                                                                                                                  (denumirea 
contractului) 
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate 
de beneficiar, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea beneficiarului, pana la concurenta 
sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma 
ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce 
revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus 
mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara 
din partea beneficiarului sau a contractantului. 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . 
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a 

garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, 
se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde 
valabilitatea. 

 
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
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SECŢIUNEA IV 
MODEL ACORD-CADRU SI  

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acord – cadru 
 Nr. ______ din data _______2011 
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privind achiziţionarea de servicii de telefonie şi transmisie de date şi Servicii de reparare şi 

întreţinere a centralelor telefonice interne 
 

 
      
 
  În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, 
 
Având în vedere: 
- Procedura de achiziţie care a avut loc la data de _______________ având ca obiect achiziţionarea de 

servicii  de telefonie şi transmisie de date şi Servicii de reparare şi întreţinere a centralelor 

telefonice interne ,  publicată în SEAP sub nr.     _____________. 

- Raportul de adjudecare nr.___________ prin care s-a declarat câştigătoare oferta depusă de 
_____________. 

  
Între 
 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ………………………… în calitate de promitent-beneficiar, 
 
şi  
……... ................ ...........................  …………….  (denumire  operator economic) ,  adresă sediu  
………………… .....................................................................  telefon/fax ..................................  număr de 
înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, bancă) 
................................................... reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducătorului) 
funcţia............................................... 
în calitate de promitent-prestator, 
  
a intervenit prezentul ACORD–CADRU în condiţiile în care părţile rămân neschimbate pe toată durata de 
desfaşurare. 
 
Articolul 1. Obiectul acordului-cadru. 
1.1. Obiectul acordului-cadru îl constituie achiziţionarea de către promitentul-beneficiar şi prestarea de 
către promitentul-prestator, de servicii  de telefonie şi transmisie de date şi servicii de reparare şi 
întreţinere a centralelor telefonice interne conform solicitărilor reprezentanţilor Oficiului de Stat 
pentru Invenţii şi Mărci; 
1.2. Prezentul acord-cadru nu impune promitentului-beneficiar nicio obligaţie de a achiziţiona serviciile 
menţionate şi nu conferă promitentului-prestator un drept cert de prestare a serviciilor.  
1.3. Prezentul acord-cadru va produce efecte juridice numai împreună cu contractele subsecvente ce vor fi 
emise în baza prevederilor acestuia. 
 
Articolul 2. Durata acordului-cadru. 
2.1. Prezentul acord-cadru se încheie pentru o perioada de 20 de luni, cu posibilitate de prelungire cu 4 luni 
conform art.6 alin 3 din HG 925/2006  şi începe să producă efecte juridice de la data intrării în vigoare a 
acestuia, adică de la data semnării de către părţi la sediul promitentului-beneficiar. Această perioadă 
contractuală va fi calculată în zile calendaristice.    
2.2. Este exclusă emiterea, semnarea şi intrarea în vigoare a contractelor subsecvente înaintea intrării în 
vigoare a prezentului acord-cadru precum şi după expirarea acestuia. Contractele subsecvente trebuie sa fie 
semnate şi trebuie să înceapă să producă efecte juridice numai înăuntrul perioadei contractuale specificate 
la aliniatul 2.1.    
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2.3. Prezentul acord-cadru poate fi prelungit cu 4 luni, conform prvederilor art. 6, alin. (3) din H.G. nr. 
925/2006.    
 
 
Articolul 3. Obligaţiile Părţilor 
3.1 – Obligaţiile Promitentului-Prestator.  
3.1.1 - Promitentul-prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-
beneficiar, să presteze, în perioada de valabilitate a prezentului acord-cadru, servicii  de telefonie şi 
transmisie de date şi servicii de reparare şi întreţinere a centralelor telefonice interne (coduri 
CPV 64210000-1 şi 50334130-5), în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.  
3.1.2 – Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevazută în 
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru  
3.1.3 – Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 
acord-cadru. 
3.1.4 – La solicitarea scrisă a promitentului-beneficiar, promitentul-prestator va transmite oferta 
responsabilului de contract în termen de 24 h de la lansarea acesteia. 
 
3.2 - Obligaţiile Promitentului-Beneficiar. 
3.2.1 – Promitentul-beneficiar se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-
prestator, să achiziţioneze servicii  de telefonie şi transmisie de date şi servicii de reparare şi 
întreţinere a centralelor telefonice interne în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru. 
3.2.2 – Promitentul-beneficiar se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură 
de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu 
excepţia cazului în care promitentul-prestator declară că nu mai are capacitatea de a le presta; 
3.2.3. – Promitentul-beneficiar se obligă : 
(1) să atribuie contractele subsecvente numai pe baza regulilor şi condiţiilor stabilite prin prezentul acord-
cadru; 
(2) să asigure la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul acord-cadru, plata serviciilor ce vor face 
obiectul contractelor subsecvente; 
(3) când atribuie un contract subsecvent, promitentul-beneficiar are obligaţia să se consulte în scris cu 
promitentul-prestator, solicitandu-i în funcţie de necesităţi, completarea ofertei, conform art. 147 alin. 3 
din O.U.G. nr. 34/2006; 
   
Articolul 4. Preţul unitar al serviciilor 
4.1. - Preţul unitar al serviciilor va rămâne neschimbat pe toată perioada de valabilitate a acordului-cadru şi 
va fi exprimat în euro, cu plata aferentă în lei, la cursul BNR.   
4.2 – Facturile se transmit odată cu produsele, iar plata acestora se va efectua, prin ordin de plată în terrmen 
de 14 zile de la emiterea acesteia.  
 
Articolul 7. Ajustarea preţurilor unitare 
7.1 – Preţurile unitare menţionate în propunerea financiară nu pot fi modificate. 
     
Articolul 8. Cantitatea previzionată 
 8.1. – Fluxurile previzionate ce pot fi comandate pe durata acordului-cadru sunt următoarele: 
 

1. minimum ….. şi maximum ……. 

 

 

 

 

 
Articolul 9. Comunicări 
9.1 -  (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
 
Articolul 10. Amendamente 
10.1 – Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, 
prin act adiţional, sau anularea acordului-cadru, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului-cadru. 
10.2 – Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru, fără penalităţi sau daune interese în 
situaţia în care prestatorull nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, iar în urma notificării acestora, nu se 
constată remedierea deficienţelor. 
10.3 – Intenţia de denunţare trebuie notificată celeilalte părţi în termen de 15 de zile de la data constatării 
neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. 
 
Articolul 11.  Răspunderea contractuală 
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte sa-şi execute obligaţiile asumate prin 
acordul-cadru, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului subsecvent, ca penalităţi, o 
suma echivalentă cu o cota procentuală ce va fi stabilită prin contractul subsecvent. În cazul în care 
penalităţile care ar trebui să fie percepute de către beneficiar depăşesc valoarea garanţiei de bună execuţie, 
contractul subsecvent se va rezilia de drept.   
11.2. Pentru neplata la termen a obligaţiilor către prestator, beneficiarul datorează o suma echivalenta cu o 
cota procentuală din valoarea obligatiilor neachitate, suma ce va fi stabilita prin contractul subsecvent. 
11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru de către una dintre părţi, în mod culpabil 
şi repetat, da dreptul părţii lezate de a considera acordul-cadru şi contractul subsecvent de drept reziliate şi 
de a pretinde plata de daune-interese intr-un cuantum ce va fi stabilit prin contractul subsecvent. 
11.4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată 
prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urma intră în procedura de reorganizare şi faliment. În 
acest caz, prestatorull are dreptul de a pretinde beneficiarului numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
Articolul 12. Emiterea, semnarea şi executarea contractelor subsecvente 
12.1. Prestatorul este obligat ca în termen de 2 zile de la primirea notificării transmise prin fax de către 
Beneficiar să se prezinte la sediul Beneficiarului pentru semnarea contractului subsecvent.   
12.2. Contractele subsecvente se constituie în Anexa la prezentul acord-cadru.  
 
Articolul 13.  Recepţie si verificări 
13.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 
13.2. Verificările vor fi efectuate fie de către specialişti ai Beneficiarului, fie de către specialişti atraşi de la 
alte autorităţi publice sau instituţii de specialitate.  
13.3. Beneficiarul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
 
Articolul 14. Notificările între părţi  
14.1. În accepţiunea părţilor prezentului acord-cadru, orice notificare adresată de una din părţi celeilalte este 
valabilă dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă. 
14.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe 
această confirmare. 
14.3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a 
fost expediată. Dovada notificării prin fax se va face prin confirmarea de transmitere emisă de fax.    
14.4. Notificările prin e-mail se iau în consideraţie cu condiţia ca prestatorul să transmită mesajul la adresa 
iulia.varodin@osim.ro, utilizând optiunea “request read receipt” iar Beneficiarul să confirme notificarea 
respectivă. Prestatorul trebuie să facă dovada că a primit din partea beneficiarului confirmarea de citire a 
notificării (read receipt). 
14.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin 
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intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
 
 
 
Articolul 15. Rezilierea acordului-cadru 
15.1. Parţile pot solicita rezilierea prezentului acord - cadru dacă una din părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate sau încalcă prevederile contractuale. Părţile vor fi înştiinţate în scris despre cauzele rezilierii. Dacă 
în termen de 5 zile calendaristice de la data înştiinţării nici una din părţi nu contestă cauza rezilierii, 
contractul se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară nici o altă formalitate. 
15.2. Beneficiarul poate rezilia prezentul acord-cadru dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
contractuale. Rezilierea va opera după o perioadă de 5 zile calendaristice de la data la care beneficiarul a 
înştiinţat prestatorul în scris despre cauza rezilierii.  
15.3. Prestatorul poate rezilia prezentul acord-cadru dacă beneficiarul nu va achita obligaţiile de plată a 
serviciilor în termen de 20 de zile calendaristice de la data scadenţei facturii. Rezilierea va opera după o 
perioadă de 5 zile calendaristice de la data la care prestatorul a înştiinţat beneficiarul în scris despre cauza 
rezilierii. 
15.4. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente ale beneficiarului sau 
prestatorului, după caz. 
 
Articolul 16. Cesiunea 
16.1. Prestatorul/Beneficiarul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără sa obţină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului/prestatorului. 
16.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia de bună execuţie sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract. 
 
Articolul 17. Forţa majoră 
 
17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor pana la apariţia acesteia. 
17.4. Partea contractantă care invoca forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi sa ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
17.5. Dacă forta majoră acţionează sau se estimeaza ca va acţiona o perioada mai mare de 1 (una) luna, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a contractului subsecvent in 
derulare, fără ca vreuna dintre părţi sa poată pretindă celeilalte daune-interese.   
 
 
 
Articolul 18. Soluţionarea litigiilor 
18.1. Beneficiarul şi prestatorull vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea 
acordului-cadru. 
18.2. Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc 
sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti din România, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 
 
Articolul 19. Limba care guvernează acordul-cadru 
19.1. Limba care guvernează prezentul acord-cadru este limba română. 
 
Articolul 20. Legea aplicabilă acordului-cadru 
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor române. 
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Articolul 21. Încetarea acordului-cadru. 
21.1. Prezentul acord - cadru încetează în următoarele situaţii: 
 
21.1.1 Prin ajungerea la termen (la data expirarii perioadei prevăzute la art. 2.1.) 
21.1.2 Datorită intervenirii unui caz de forţă majoră. 
21.1.3  Prin acordul comun scris al părţilor materializat într-o  notificare adusă de una din părţi celeilate 
până cel mai târziu la data expirării prezentului contract; 
21.1.4 Prin reziliere, în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi; 
21.1.5  In cazul dizolvarii uneia din parti, cu conditia ca partile sa nu fi convenit continuarea relatiilor 
contractuale cu succesorii lor; 
 
Prezentul acord-cadru a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi conţine ........ file. 
 
Semnat astăzi __________ 2011  la sediul __________________________________. . 
 
 
          
PROMITENT-PRESTATOR PROMITENT-BENEFICIAR
S.C. .......................... S.R.L. OSIM
 
 
        
                                                                                        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT SUBSECVENT  

NR. ________/________________ 

privind achiziţionarea de servicii de telefonie şi transmisie de date şi servicii de reparare şi 

întreţinere a centralelor telefonice interne 
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              1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii, 
între 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, adresa Bucureşti, sector 3, str. Ion Ghica nr. 5, 
cod poştal 030044, telefon 021-306.08.00; fax 021-312.38.19, cod fiscal 4266081, având 
contul nr. RO89TREZ7005025XXX000278 deschis la Activitatea de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin …………- ………….. în 
calitate de achizitor, pe de o parte, 
şi 
S.C………….., cu sediul în ….., str. …. nr. …, …., telefon ….., fax ……, înmatriculată în 
Registrul Comerţului ………, CUI …………, având deschis la ………….. contul IBAN nr. 
…………., reprezentată prin ………… - având funcţia de ………., în calitate de prestator, 
pe de altă parte. 
 
2. Definiţii 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le 
furniza în legătura cu serviciile prestate conform contractului; 
f. forţa majoră - toate evenimentele şi/sau împrejurările independente de voinţa părţilor, 
imprevizibile şi de neînlăturat, şi care, survenind după încheierea contractului, împiedică 
sau  întârzie în tot sau în parte îndeplinirea obligaţiilor izvorâte din contract; 
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit. 
 
 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului 
 
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze  servicii de telefonie şi transmisie de date şi servicii 

de reparare şi întreţinere a centralelor telefonice interne,  în conformitate cu 
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obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate. 
 
5. Preţul contractului 
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor, conform ofertei, parte integrantă la contract, este estimat la valoarea de  ……….. 
lei, TVA inclusa.   
5.2. - Preţul stipulat la clauza 5.1. este constituit din: 
- ……………….. lei , ………………….. 
-   ……………. lei , ……………………………….. 
 
6. Durata contractului 
6.1. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.12.2011 .  
 
7. Executarea contractului 
7.1. - Executarea contractului începe la data de semnării sale. 
 
8. Documentele contractului 
8.1. - Documentele contractului sunt: 
- oferta tehnică; 
- oferta financiară; 
- centralizatorul de preţuri din ofertă. 

 
9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract. 
9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu propunerea tehnică. 
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală  (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 
 
 
 
 
 
10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în 
termenul convenit. 
10.2. - Achizitorul se obligă  să plătească preţul către prestator în termen de 14 zile  de la 
înregistrarea  facturii de către acesta la achizitor.  
10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute  la clauza 10.2., şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile 
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clauzei 11.2.prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp 
posibil. 
 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota de 0,01% din preţul contractului, 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei de la clauza 10.3., atunci acesta are obligaţia de a plăti ca  penalităţi o 
sumă echivalentă cu o cotă de 0,01% pe zi de întârziere, din plata neefectuată.  
11.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat 
şi de a pretinde  plata de daune-interese. 
11.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă, adresată prestatorului, fără  nici o  compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

 
 
 

Clauze specifice 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1. - Prestatorul se obligă să constituie, garanţia de bună execuţie a contractului, în 
cuantum de  5% din preţul contractului fără TVA, prin prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară (formular nr.10) ori de o 
societate de asigurări, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire ( 
art.86 din HG 834/2009), în termen de 5 zile de la semnarea contractului de către ambele 
părţi. 
12.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
12.3. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate, conform prevederilor art. 92 alin.(2) din HG nr. 925/2006. 
12.4. - Garanţia  tehnică  este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
13.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
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definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevazută în contract sau se poate deduce în mod  rezonabil din contract. 
13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
oferta şi centralizatorul de preţuri anexă la contract. Totodată, este răspunzător atât de 
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toata durata contractului. 
13.3. - (1) Prestatorul va fi disponibil să presteze serviciile prevăzute în contract 24 ore din 
24.  
13.4.- Prestatorul va răspunde la solicitările achizitorului, privind prestarea  serviciilor  , 
într-un termen de maximum ………., care curge din momentul primirii solicitării din partea  
achizitorului, termen care include stabilirea naturii defecţiunii şi a duratei de remediere 
necesară. 
13.5.- Prestatorul va remedia orice defecţiune apărută în maximum ……….. zile lucrătoare, 
începând cu data solicitării. 
13.6.- Anexat fiecărei facturi, prestatorul va prezenta documentele justificative pentru tiraje 
şi intervenţii, care vor purta viza reprezentanţilor desemnaţi de achizitor. 
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
14.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare 
îndeplinirii contractului. 
 
15. Recepţie şi verificări 
15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 
15.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop.  
 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în ziua semnării 
procesului verbal de punere în funcţiune a reţelei.  
 (2) În cazul în care: 
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi 
vor semna un act adiţional. 
16.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de 
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.  
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul 
părţilor, prin act adiţional. 
16.4. -  Cu excepţia prevederilor clauzei 21 şi în afara cazului în care achizitorul este de 
acord cu o prelungire conform clauzei 16.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă 
dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului potrivit prevederilor clauzei 11. 
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17. Ajustarea preţului contractului 
17.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
 
18. Amendamente 
18.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
18.2. -  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a prelungi, prin act adiţional, durata contractului, 
în condiţiile art. 6 alin(3) din HG nr.925/2006, cu maximum 4 luni.   
 
19. Subcontractanţi 
19.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
19.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
19.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi 
va fi notificată achizitorului. 
 
20. Cesiunea 
20.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract. 
 
21. Forţa majoră 
21.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 
21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
21.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimeaza că va acţiona o perioadă mai mare de 
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6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată  pretinde  celeilalte daune-interese. 
 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
22.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. Comunicări 
24.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
24.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 Părţile au înţeles să încheie astăzi,                                      , prezentul contract în două 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
   

PRESTATOR, 
…………………. 

ACHIZITOR,  
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI 
MĂRCI 
DIRECTOR GENERAL 
…………………………. 

…………………. DIRECTOR ECONOMIC 
…………………………. 

……………… SERVICIUL JURIDIC 
………………………. 

  
 
 
  

 
 


