S.C. Phoenixy S.R.L.
RO 1349786 J29/1655/1992
România, Prahova County, Băicoi, DN 1 no. 12
Postal Code 105200

office@phoenixy.ro

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

AWARD DOCUMENTATION
Furnizare de echipamente tehnologice
1 sistem de stocare, condiționare și transport mălai

Supply of technological equipment
1 system for storage, conditioning and transport of corn

Achiziția are loc ca urmare a implementării proiectului intitulat Dezvoltarea și extinderea capacității de producție a S.C. Phoenixy S.R.L. prin
construcția unei noi unități de producție și achiziția de utilaje de înaltă tehnologie, finanțat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru
instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările
ulterioare, conform Acordului de Finanțare nr. 192/05.11.2020, emis de Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală Ajutor de Stat, Unitatea
de Implementare a Schemei de Ajutor de Stat instituită prin H.G. nr. 807/2014.
The procurement takes place following the implementation of the project entitled Development and expansion of the production capacity of Phoenixy
S.R.L. through the building of a new production unit and the procurement of cutting-edge equipment, funded under Government Decision no.
807/2014 for the establishment of State aid schemes aiming at encouraging investments with major impact on the economy, as revised, according to
Financing Agreement no. 192/05.11.2020 issued by the Ministry of Public Finance through the State Aid Directorate General, State Aid Scheme
Implementing Unit established by Government Decision no. 807/2014.
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PREAMBUL

RECITALS

Achizitorul, S.C. Phoenixy S.R.L., organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare
de echipamente tehnologice, respectiv:
▪
1 linie de stocare, condiționare și transport mălai.
The procurer, Phoenixy S.R.L., is organising the procedure for the award of the contract for supply
of technological equipment, specifically:
▪
1 system for storage, conditioning and transport of corn.
Achiziția se desfășoară în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și extinderea capacității de
producție a S.C. Phoenixy S.R.L. prin construcția unei noi unități de producție și achiziția de utilaje
de înaltă tehnologie”, finanțat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme
de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și
completările ulterioare, conform Acordului de Finanțare nr. 192/05.11.2020.
The procurement is organised under the project entitled ”Development and expansion of the
production capacity of Phoenixy S.R.L. through the building of a new production unit and the
procurement of cutting-edge equipment”, funded under Government Decision no. 807/2014 for the
establishment of State aid schemes aiming at encouraging investments with major impact on the economy,
as revised, according to Financing Agreement no. 192/05.11.2020.
Contractul ce urmează a fi atribuit prin prezenta procedură este finanțat în proporție de 50% din
fonduri private și 50% din fonduri nerambursabile prin intermediul Schemei de Ajutor de stat instituită
prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare.
The contract to be awarded under this procedure is 50% privately financed and 50% financed by
grants through the State Aid Scheme put in place by Government Decision no. 807/2014, as revised.
Procedura de achiziție se va desfășura conform prevederilor procedurii de atribuire aplicabile în
cadrul S.C. Phoenixy S.R.L., aferentă proiectului de investiții, elaborată în conformitate cu prevederile
Ghidul de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea
unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu
modificările și completările ulterioare, Revizia 5, august 2020, cu respectarea principiilor nediscriminării,
tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării
fondurilor.
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The procurement procedure will take place according to the provisions of the award procedure
applicable within Phoenixy S.R.L., corresponding to the investment project, prepared in accordance with the
provisions of the Guidelines on the Payment of the State Aid granted according to Government Decision no.
807/2014 for the establishment of State aid schemes aiming at encouraging investments with major impact
on the economy, as revised, 5th revision, August 2020, in compliance with the principles of nondiscrimination, equal treatment, mutual recognition, transparency, proportionality and efficient use of funds.

Prezenta documentație de atribuire cuprinde:
This award documentation includes:

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI  PROCUREMENT DATA SHEET ................................................. 4
FORMULARE  FORMS ............................................................................................................. 22
CAIETUL DE SARCINI  SPECIFICATIONS .............................................................................. 48
CLAUZE CONTRACTUALE  CONTRACTUAL CLAUSES .......................................................... 55

APROBAT,
APPROVED,
Administrator
Eliodor APOSTOLESCU
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FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI
PROCUREMENT DATA SHEET
Furnizare de echipamente tehnologice
1 linie de stocare, condiționare și transport mălai

Supply of technological equipment
1 system for storage, conditioning and transport of corn

COD CPV 42212 UTILAJE DE PRELUCRARE A CEREALELOR SAU A LEGUMELOR USCATE
CODE CPV 42212 MACHINERY FOR PROCESSING CEREALS OR DRIED VEGETABLES

pentru proiectul

DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A S.C.
PHOENIXY S.R.L. PRIN CONSTRUCȚIA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE
ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE

for project

DEVELOPMENT AND EXPANSION OF THE PRODUCTION CAPACITY OF
PHOENIXY S.R.L. THROUGH THE BUILDING OF A NEW PRODUCTION
UNIT AND THE PROCUREMENT OF CUTTING-EDGE EQUIPMENT
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FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI
PROCUREMENT DATA SHEET

SECŢIUNEA I: ACHIZITORUL
SECTION I: PROCURER
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
I.1) NAME, ADDRESS AND CONTACT POINT(S)

Denumire achizitor:

S.C. PHOENIXY S.R.L.

Name of procurer:
Cod de înregistrare fiscală:

RO 1349786

Tax code:
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului:

J29/1655/1992

Trade Registry Number:
Sediul social:
Registered office:

România, Județul Prahova, Oraș Băicoi, DN 1, Nr. 12,
Cod Poștal 105200
România, Prahova County, Băicoi, DN 1, no 12,
Postal Code 105200

Locația de implementare a proiectului:
Project implementation location:

România, Județul Prahova, Oraș Băicoi, DN 1, Nr. 12,
Cod Poștal 105200
România, Prahova County, Băicoi, DN 1, no 12,
Postal Code 105200

Adresa de internet:

www.phoenixy.ro

Internet adress:
Punct de contact – Adresa:
Contact point – address:

România, Județul Prahova, Oraș Băicoi, DN 1, Nr. 12,
Cod Poștal 105200
România, Prahova County, Băicoi, DN 1, no 12,
Postal Code 105200

Persoană de contact:

Eliodor APOSTOLESCU

Contact person:
Telefon:

+40 244 362 423 / +4 0744 644 473

Telephone:
Fax:

+40 244 362 424

Fax:
E-mail:

proiecte@phoenixy.ro

E-mail:
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Alte informații pot fi obținute la:
Further information are available at:
X Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
The contact point(s) mentioned above
Caietul de sarcini și/sau documentele suplimentare pot fi obținute la:
The specifications and/or the additional documents are available at:
X Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
The contact point(s) mentioned above
X Altele: https://www.pufuletigusto.ro/proceduri-de-achizitie/ (versiune în limba română)
Other: https://www.pufuletigusto.ro/en/procurement-procedures/ (english version)
Solicitările trebuie transmise la:
The requests shall be sent at:
X Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior prin fax, poștă sau e-mail
The contact point(s) mentioned above via fax, mail or e-mail
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:
Number of days in which clarifications may be requested before the deadline for the submission of tenders:
X Zile: 3 zile lucrătoare (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)
Days: 3 business days (before the deadline for the submission of tenders /candidatures)

I.2) TIPUL ACHIZITORULUI ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
I.2) TYPE OF PROCURER AND CORE BUSINESS
X Tipul achizitorului:
Type of procurer:

SOCIETATE PRIVATĂ
PRIVATELY-OWNED COMPANY

X Activitatea principală:

FABRICAREA BISCUIȚILOR ȘI PIȘCOTURILOR; FABRICAREA
PRĂJITURILOR ȘI A PRODUSELOR CONSERVATE DE PATISERIE
(CAEN 1072)
MANUFACTURE OF RUSKS AND BISCUITS; MANUFACTURE OF
PRESERVED PASTRY GOODS AND CAKES (NACE 1072)

Core business:

Achizitorul acționează în numele altor achizitori
The procurer acts on behalf of other procurers

DA □
YES □

NU X
NO X

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
SECTION II: SCOPE OF CONTRACT
II.1) DESCRIERE
II.1) DESCRIPTION
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II.1.1) Denumirea dată contractului de achizitor
II.1.1) Contract name given by the procurer
FURNIZARE DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
1 LINIE DE STOCARE, CONDIȚIONARE ȘI TRANSPORT MĂLAI
pentru proiectul
DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A S.C. PHOENIXY S.R.L. PRIN
CONSTRUCȚIA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE ÎNALTĂ
TEHNOLOGIE
SUPPLY OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
1 SYSTEM FOR STORAGE, CONDITIONING AND TRANSPORT OF CORN
for project
DEVELOPMENT AND EXPANSION OF THE PRODUCTION CAPACITY OF PHOENIXY S.R.L.
THROUGH THE BUILDING OF A NEW PRODUCTION UNIT AND THE PROCUREMENT OF CUTTINGEDGE EQUIPMENT

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor
II.1.2) Type of contract and place of execution of works, delivery of products or provision of services
a) Lucrări
a) Works

□

b) Produse
b) Products

X

c) Servicii
c) Services

Executare

□

Cumpărare
Purchase

X

Categoria serviciilor:

Leasing

□

(Pentru categoriile de servicii 1-27, consultați
anexa II a Directivei 2004/18/CE).

□

(For 1-27 categories of services, please see
Annex II of Directive 2004/18/CE).

Execution
Proiectare și executare

□

Design and execution
Executarea, prin orice mijloace, a unei
mijloace, a unei lucrări, conform
cerințelor specificate de achizitor

Închiriere

nr.

□□

Category of services

Lease

□

□

Rental

Execution, by any means, of a work as per
the specifications of the procurer
Închiriere cu opțiune de cumpărare

□

Rental with purchase option
O combinație între acestea

□

A combination of the two
Locul principal de executare
Main location of execution
.........................................................

Locul principal de livrare:
România, Județul Prahova,
Oraș Băicoi, DN 1 Nr. 12, Cod
Poștal 105200

Locul principal de prestare
Main location of execution
……………………………………….

Main location of delivery:
Romania, Prahova County,
Băicoi, DN 1 no. 12, Postal
Code 105200
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II.1.3) Procedura implică
II.1.3) The procedure entails
▪

Un contract de achiziții

X

A procurement contract
▪ Încheierea unui acord-cadru
The conclusion of a frame-agreement

□

II.1.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
II.1.4) CPV classification (common procurement vocabulary)
▪
▪

42212 UTILAJE DE PRELUCRARE A CEREALELOR SAU A LEGUMELOR USCATE;
42212 MACHINERY FOR PROCESSING CEREALS OR DRIED VEGETABLES.

II.1.5) Împărțire în loturi

DA □ NU X

II.1.5) Division into lots

YES □ NO X

II.1.6) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

DA □ NU X

II.1.6) Variants will be accepted (variant tenders)

YES □ NO X

II.2) CANTITATEA ȘI VALOAREA ESTIMATĂ
II.2) ESTIMATED QUANTITY AND VALUE
Valoarea estimată fără TVA:

7.380.755,00

Monedă: Lei

Estimated value without VAT:

7.380.755,00

Currency: Lei

Valoarea fără TVA ofertată nu poate depăși valoarea estimată a contractului.
Depășirea valorii estimate va conduce la respingerea ofertei.
The tendered non-VAT value cannot exceed the estimated contract value.
Otherwise, the tender shall be rejected.

II.3) TERMENUL PENTRU FINALIZAREA CONTRACTULUI
II.3) TERM FOR COMPLETION OF CONTRACT
Termenul pentru finalizarea contractului (în zile) - maxim 300 zile calendaristice (de la data
semnării contractului) distribuite astfel:
-

maxim 270 de zile calendaristice pentru furnizarea echipamentelor;
maxim 30 zile calendaristice pentru punerea în funcțiune a echipamentelor și instruirea
personalului.
Notă: Termenul pentru furnizare nu include și perioada de garanție acordată produselor.

The term for contract completion (days) - maximum 300 calendar days (from the date of signing
of the contract) broken down as follows:
-

maximum 270 calendar days for the supply of equipment;
maximum 30 calendar days for the commissioning of equipment and staff training.
Note: The term for supply does not include the grace period for the products.
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II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI
II.4) CORRECTION OF CONTRACT PRICE
II.4.1) Ajustarea prețului contractului

DA □ NU X

II.4.1) Correction of contract price

YES □ NO X

Prețul va rămâne ferm pe toată durata contractului.
The price shall be firm throughout the duration of the contract.

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1) CONDITION RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate
III.1.1) Any deposits or guarantees required
III.1.1.a) Garanție de participare

DA □ NU X

III.1.1.a) Tendering security

YES □ NO X

III.1.1.b) Garanție de bună execuție

DA □ NU X

III.1.1.b) Performance guarantee

YES □ NO X

Nu se solicită garanție de bună execuție însă, conform clauzelor contractuale, fiecare factură de
avans va avea la baza o scrisoare de garanție bancară pentru suma solicitată, emisă în beneficiul
Achizitorului de o bancă agreată în prealabil de către acesta, a cărei valabilitate trebuie să acopere
perioada până la data punerii în funcțiune a echipamentelor.
No performance guarantee is required. However, according to the contract, each down payment
invoice shall be based on a letter of bank guarantee for the requested amount, issued for the benefit
of the Procurer by a bank agreed by it in advance, the validity of which shall cover the period up to
the date of commissioning of the equipment.
III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante
III.1.2) Main financing and payment methods and/or referral to applicable dispositions
Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca
obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările
ulterioare.
Government Decision no. 807/2014 for the establishment of State aid schemes aiming at
encouraging investments with major impact on the economy, as revised.
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul
III.1.3) Legal form to be established by the group of economic operators to which the contract is to be
awarded
X Operator economic

XAsociere operatori economici

X Economic operator

XAssociation of economic operators
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III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale

DA □ NU X

III.1.4) The performance of the contract is subject to other special conditions

YES □ NO X

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE PENTRU CALIFICARE
III.2) QUALIFICATION CONDTIONS
III.2.1) Situația personală a operatorilor economici și capacitatea de exercitare a activității profesionale
III.2.1) Personal situation of economic operators and capacity to exercise their professional activity
1. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent (pentru
persoanele juridice străine)
[în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură și ștampilă sau semnătură electronică certificată]

Registration certificate issued by the Trade Registry Office or equivalent (for foreign legal entities)
[in certified copy true to the original, signed and stamped or with certified electronic signature]

2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă
(valabil la momentul depunerii ofertei) sau echivalent (pentru persoanele juridice străine), din care să
rezulte că codul/codurile CAEN înregistrate corespund activităților aferente contractului, precum și
faptul că nu sunt incluse mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2014 privind procedura
insolvenței și că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la suspendarea temporară a activității
[în original/ copie legalizată / copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură și ștampilă sau
semnătură electronică certificată]

Certificate of incumbency issued by the Trade Registry Office attached to the competent court of
law (valid upon submission of the tender) or equivalent (for foreign legal entities), attesting that the
registered NACE code(s) match the contract activities, that no mentions are included regarding the
application of Law no. 85/2006 on the insolvency proceedings and that no mentions are included
regarding the temporary suspension of business
[in original/ legalised copy / certified copy true to the original, signed and stamped or with certified electronic signature]

3. Declarație privind eligibilitatea completată în conformitate cu prevederile articolului 164 din
Legea 98/2016, completată în conformitate cu Formularul A din Secțiunea Formulare
[în original]

Statement regarding eligibility according to article 164 of Law 98/2016, filled out as per Form A in
the Forms section
[in original]

4. Declarație privind evitarea conflictului de interese completată în conformitate cu prevederile
articolelor 59 și 60 din Legea 98/2016, completată în conformitate cu Formularul B din Secțiunea
Formulare
[în original]

Statement regarding avoidance of conflict of interest according to articles 59 and 60 of Law
98/2016, filled out as per Form B in the Forms section
[in original]

5. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016
completată în conformitate cu Formularul C din Secțiunea Formulare
[în original]

Statement regarding non-applicability of the situations provided by articles 165 and 167 of
Law 98/2016, filled out as per Form C in the Forms section
[in original]
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6. Declarație privind neîncadrare în prevederile art. 14 și 15 din OUG 66/2011, completată în
conformitate cu Formularul D din Secțiunea Formulare; persoanele cu funcție de decizie în cadrul
Achizitorului în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de achiziție sunt:
- Domnul Eliodor APOSTOLESCU – Administrator și Manager de Proiect
- Domnul Cătălin NOUR – Responsabil Achiziții
- Doamna Ionuț EREMIA – Responsabil Tehnic
[în original]

Statement regarding non-applicability of the provisions of articles 14 and 15 of GEO 66/2011,
filled out as per Form D in the Forms section; the decision makers within the Procurer as regards the
organisation, roll-out and completion of the procurement procedure are:
- Mr. Eliodor APOSTOLESCU – Director and Project Manager
- Mr. Cătălin NOUR – Head of Procurements
- Mr. Ionuț EREMIA – Head of Technical Department
[in original]

7. Declarație privind calitatea de participant la procedură, completată în conformitate cu
Formularul E din Secțiunea Formulare
[în original]

Statement regarding the capacity of participant in the procedure, filled out as per Form E in the
Forms section
[in original]

8. Certificat de participare la procedură cu ofertă independentă, completată în conformitate cu
Formularul F din Secțiunea Formulare
[în original]

Certificate of independent tendering in the procedure, filled out as per Form F in the Forms section
[in original]

9. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice a unității administrativ
teritoriale de pe raza căreia operatorul economic, persoană fizică sau juridică, are sediul social prin
care ofertantul demonstrează că și-a îndeplinit obligația de plată la bugetul general consolidat al
statului, în luna anterioară celei în care depune oferta sau echivalent (pentru persoanele juridice
străine)
[în original/ copie legalizată / copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură și ștampilă sau
semnătură electronică certificată]

Fiscal certificate issued by the Public Finance Administration of the administrative-territorial unit
where the economic operator, whether a natural or legal person, is registered, whereby the tenderer
proves that it has met its payments obligation towards the State general consolidated budget, in the
month prior to the month of submission of the tender or equivalent (for foreign legal entities)
[in original/ legalised copy / certified copy true to the original, signed and stamped or with certified electronic signature]

10. Certificat de taxe și impozite locale eliberat de Autoritatea Publica Locală de pe raza căreia
operatorul economic, persoană fizică sau juridică, are sediul social prin care ofertantul demonstrează
că și-a îndeplinit obligația de plată la bugetul local, în luna anterioară celei în care depune oferta
sau echivalent (pentru persoanele juridice străine)
[în original/ copie legalizată / copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură și ștampilă sau
semnătură electronică certificată]

Certificate of local taxes and levies issued by the Local Public Authority where the economic
operator, whether a natural or legal person, is registered, whereby the tenderer proves that it has met
its payments obligation towards the local budget, in the month prior to the month of submission of
the tender or equivalent (for foreign legal entities)
[in original/ legalised copy / certified copy true to the original, signed and stamped or with certified electronic signature]

11. Acordul de asociere, completat în conformitate cu Formularul G din Secțiunea Formulare (dacă
este cazul)
[în original]
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Association agreement, filled out as per Form G in the Forms section (if the case)
[in original]

Notă 1: În cazul unei asocieri, fiecare asociat are obligația de a prezenta documentele
menționate anterior (dacă este cazul).
Note 1: in the case of an association, each associate must submit the documents
mentioned above (if the case).
Notă 2: Vor fi respinse ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii
restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local sau de către
operatorii economici care în ultimii 5 ani, au fost condamnați prin hotărârea
definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei
organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de
bani.
Note 2: Tenders shall be rejected for economic operators that are registered as having
overdue debts to the State budget or the local budget or for economic operators
which, in the past 5 years, were convicted by a final court ruling, for having
participated in criminal activities, for corruption, fraud and/or money laundering.

III.2.2) Capacitatea economică și financiară
III.2.2) Economic and financial standing
Cerința nr. 1 – Cifra de afaceri
Requirement no. 1 – Turnover

Modalitatea de îndeplinire
Method of fulfilment

Se solicită prezentarea cifrei de afaceri
globale medii pentru ultimii 3 ani de cel
puțin 14.761.510 lei.

Se va depune Formularul de Informații Generale, completat
în conformitate cu Formular H din secțiunea Formulare

The global average turnover for the past
3 years must be at least LEI 14.761.510.
Notă: În cazul unei asocieri, cerința
minimă se va considera îndeplinită
în mod cumulativ.
Note: In the case of an association,
the requirement of a minimum
turnover shall be deemed met
cumulatively.

[în original]

The tenderer shall submit the General information form, filled
out as per Form H in the Forms section
[in original]

Pentru conversia valutară se va utiliza cursul mediu anual BNR
lei/valută, respectiv:
2018: 1 euro = 4.6535 lei
2019: 1 euro = 4.7452 lei
2020: 1 euro = 4.8371 lei

For currency translation, the annual average LEI/foreign
currency exchange rate published by the NBR shall be used,
specifically:
2018: 1 euro = 4.6535 lei
2019: 1 euro = 4.7452 lei
2020: 1 euro = 4.8371 lei

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței, ofertantul va
depune orice documente considerate concludente (bilanțuri
contabile la finele anilor 2018, 2019 și 2020 – dacă este cazul
și/sau rapoarte de audit/extrase de bilanț/balanțe ș.a. sau
orice documente echivalente – pentru persoanele juridice
străine).
[în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură și ștampilă
sau semnătură electronică certificată]

To prove the fulfilment of this requirement, the tenderer shall
submit any documents deemed relevant (balance sheets for the
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end of 2018, 2019 and 2020 – if applicable and/or audit
reports/balance sheet excerpts/trial balances and other, or any
equivalent documents – for foreign legal entities).
[in certified copy true to the original, signed and stamped or with certified
electronic signature]

III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau profesională
III.2.3) Technical and/or professional abilities
Cerința nr. 2 – Experiența similară
Requirement no. 2 – Similar experience

Modalitatea de îndeplinire
Method of fulfilment

Se solicită prezentarea a maximum 3
contracte de furnizare de echipamente
similare cu obiectul contractului cu o
valoare cumulata de minim 7.380.755 lei

Se va depune Declarația privind lista principalelor livrări de
echipamente, completat în conformitate cu Formularul I din
secțiunea Formulare

The tenderer must submit maximum 3
equipment supply contracts similar to the
scope of the contract, in cumulated value
of minimum LEI 7.380.755

The tenderer shall submit the Statement regarding the list of
main deliveries of equipment, filled out as per Form I in the
Forms section

[în original]

[in original]

Notă: Numărul de ani solicitați în
vederea demonstrării experienței
similare se va calcula prin raportare la
data limită de depunere a ofertelor.
Note: The number of year required in
order to prove similar experience shall
be calculated by reference to the
deadline for the submission of tenders.

Cerința nr. 3 – Subcontractanții
Requirement no. 3 – Subcontractors

Modalitatea de îndeplinire
Method of fulfilment

Ofertantul are obligația de a preciza
partea/părțile din contract pe care urmează sa
le subcontracteze și datele de recunoaștere
ale subcontractanților propuși.
The tenderer must specify the contract part(s)
it intends to subcontracts and the identification
details of the proposed subcontractors.

Se va depune Formularul privind subcontractanții,
completate în conformitate cu Formularul J din secțiunea
Formulare (dacă este cazul)
[în original]

The tenderer shall submit the Form regarding subcontractors,
filled out as per Form J in the Forms section (if the case)
[in original]

Oferta depusă de către Ofertant care nu îndeplinește cerințele minime solicitate la Secțiunea III.2) CONDIŢII
DE PARTICIPARE PENTRU CALIFICARE va fi respinsă. Ofertantul are dreptul să depună, pentru a dovedi
conformarea cu anumite cerințe, orice document echivalent care să arate în concluzie conformarea cu
cerințele de calificare.
The tender submitted by the Tenderer that does not meet the minimum requirements provided under Section
III.2) QUALIFICATION CONDITIONS shall be rejected. To prove its compliance with certain requirements, the
Tenderer may submit any equivalent document concluding on the compliance with the qualification
requirements.

13

S.C. Phoenixy S.R.L.
RO 1349786 J29/1655/1992
România, Prahova County, Băicoi, DN 1 no. 12
Postal Code 105200

office@phoenixy.ro
Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica și solicita clarificări sau completări ale documentelor prezentate
de ofertanți cu privire la îndeplinirea cerințelor minime solicitate la Secțiunea III.2) CONDIŢII DE
PARTICIPARE PENTRU CALIFICARE.
The procurer reserves the right to check and request clarifications or supplementations to the documents
submitted by tenderers as regards the fulfilment of the minimum requirements provided under Section III.2)
QUALIFICATION CONDITIONS.

SECŢIUNEA IV: EVALUAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI
SECTION IV: ASSESSMENT AND PRESENTATION OF THE TENDER

IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.1) AWARD CRITERIA

IV.2.1) Criterii de atribuire
IV.2.1) Award criteria

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
The award criterion is the most economically advantageous tender.
Ofertele vor fi evaluate prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi
relative, conform tabelului de mai jos:
Tenders shall be assessed by applying a system of assessment factors which are assigned relative weighs,
according to the table below:

1.
2.
3.

Factor de evaluare

Puncte

Assessment factor

Score

Prețul ofertat

60 puncte

Tendered price

60 points

Cerințele tehnice suplimentare

30 puncte

Additional technical requirements

30 points

Termenul de livrare

10 puncte

Delivery term

10 points

TOTAL

100 puncte

TOTAL

100 points
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Punctajul acordat pentru fiecare ofertă (Ptotal) se calculează pe baza formulei:
Ptotal = Ppretul ofertat + Pcerințe tehnice suplimentare + Ptermen de livrare
The score given for each tender (Ptotal) is calculated using the following formula:
Ptotal = Ptendered price + Padditional technical requirements+ Pdelivery term
Punctajul pentru Prețul ofertat, se acordă astfel:
-

pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertei se acordă 60 de puncte;

-

pentru alt preț decât cel prevăzut anterior se acordă punctajul conform formulei:
Ppretul ofertat = (Pmin/Pof) x 60
unde,
Pmin - cel mai mic preț din ofertele prezentate;
Pof - prețul ofertei pentru care se face evaluarea.

Notă: Preturile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt prețurile ofertate pentru livrarea integrală a
echipamentelor, exclusiv TVA. Se va lua în calcul echivalentul in lei al ofertelor, la cursul BNR indicat în Fișa de date a
achiziției. Depășirea valorii estimate a achiziției (respectiv 7.380.755,00 lei) va conduce la respingerea ofertei.

The score for the tendered price is given as follows:
-

for the lowest tender prices, 60 points are given;

-

for another price than the previously-mentioned, the rating is given using the following formula:
Ptendered price = (Pmin/Pof) x 60
where,
Pmin – the lowest price of the tenders presented;
Pof – the price of the tender under assessment.

Note: The prices that are being compared to determine the ranking shall be prices tendered for the full delivery of equipment,
exclusive of VAT. The LEI equivalent of the tenders shall be considered, at the NBR rate indicated in the Procurement Date Sheet. If
the estimated value of the procurement is exceeded (i.e. LEI 7.380.755,00) the tender shall be rejected.

Punctajul pentru Cerințele tehnice suplimentare se calculează pe baza formulei:
Pcerințe tehnice suplimentare = Plinie mălai
unde,

Plinie mălai

– punctajul acordat pentru cerințele tehnice suplimentare aferente utilajului Linie de
stocare, condiționare și transport mălai;

The score for additional technical requirements is calculated using the following formula:
Padditional technical requirements = Pcorn line
where,

Pcorn line

– score given for additional technical requirements for the System for storage, conditioning
and transport of corn;

Punctajul pentru Termenul de livrare se calculează pe baza formulei:
Ptermen de livrare = Plivrare linie mălai
unde,
Plivrare linie mălai

– punctajul acordat pentru termenul de livrare aferent utilajului Linie de stocare,
condiționare și transport mălai, conform formulei:

P livrare linie mălai = (Tmin/Tof) x 10
unde,
Tmin - cel mai mic termen de livrare din ofertele prezentate;
Tof - termenul ofertei pentru care se face evaluarea.
Notă: Pentru termenul de livrare cel mai scăzut aferent utilajului Linie de stocare,
condiționare și transport mălai se acordă 10 puncte.

15

S.C. Phoenixy S.R.L.
RO 1349786 J29/1655/1992
România, Prahova County, Băicoi, DN 1 no. 12
Postal Code 105200

office@phoenixy.ro

The score for delivery term is calculated using the following formula:
Pdelivery term = Pdelivery corn line
where,

Pdelivery corn line – the score given for the delivery term for the System for storage, conditioning and
transport of corn according to the following formula:

P delivery corn line = (Tmin/Tof) x 10
where,
Tmin – the shortest delivery term of the presented tenders;
Tof – the term of the tender under assessment.
Note: for the shortest delivery term for the System for storage, conditioning and
transport of corn, 10 points are given.

Ofertele vor fi clasate în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute. Va fi declarată câștigătoare
oferta care, în urma aplicării factorilor de evaluare și a algoritmului de calcul, va cumula cel mai mare număr
de puncte.
The tenders shall be ranked from highest to lowest total points obtained. The tender which, following the
application of the assessment factors and the calculation algorithm, will accumulate the highest number of
points, shall be declared successful.

IV.2) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.2) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.2.1) Limba de redactare a ofertei
IV.2.1) Tender language
Oferta va fi redactată în Limba Română / Limba Engleză
The tender shall be prepared in Romanian / English
IV.2.2) Perioada de valabilitate a ofertei
IV.2.2) Validity of the tender
30 zile calendaristice (de la termenul limită de primire a ofertelor)
30 calendar days (from the deadline for receipt of tenders)

IV.3) PREZENTAREA OFERTEI
IV.3) PRESENTATION OF THE TENDER
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
IV.4.1) Method of presentation of the technical proposal
Ofertantul va elabora Propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în
Caietul de Sarcini și să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între acestea și
respectivele cerințe. În caz contrar, oferta va fi respinsă.
The tenderer shall prepare the Technical Proposal in such manner that it fully complies with the requirements
of the Specifications and enabling the identification and verification of the consistency between the latter and
such requirements. Otherwise, the tender will be rejected
Ofertantul poate prezenta fișe tehnice, manuale de operare/instrucțiuni de utilizare, cataloage sau orice alte
documente care pot susține oferta tehnică.
The tenderer may present technical sheets, operating/user’s manuals, catalogues or any other documents
supporting the technical tender.
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Ofertantul va preciza în cadrul propunerii tehnice următoarele elemente (neasumarea acestora atrăgând
după sine respingerea ofertei), respectiv:
- perioada de garanție acordată echipamentelor (nu se acceptă o perioadă de garanție mai mică de 24
de luni de la data punerii în funcțiune);
- durata de punere în funcțiune (nu se acceptă o durată de punere în funcțiune mai mare de 30 zile
calendaristice, pentru fiecare echipament în parte);
- termenul de intervenție în perioada de service (nu se acceptă o perioadă mai mare de 5 zile lucrătoare
de la momentul solicitării formulate/adresate de achizitor); de asemenea, defecțiunile apărute în
perioada de garanție din vina producătorului vor fi remediate doar de către personalul calificat al
acestuia;
- locația de livrare a utilajelor (respectiv, România, Județul Prahova, Oraș Băicoi, DN 1 Nr. 12, dacă este
cazul);
- graficul de realizare a activității de instruire (activitatea de instruire se realiza odată cu punerea în
funcțiune a echipamentelor și va avea ca grup țintă 4 angajați ai achizitorului).
The tenderer shall specify the following in the technical proposal (failure to do so will entail the rejection of
the tender):
- the guarantee period granted for the equipment (no period less than 24 months since the date of
commissioning shall be accepted);
- the commissioning period (no commissioning period higher than 30 calendar days shall be accepted, for
each individual equipment);
- the reaction period during the service (no period higher than 5 working days since the request filed/sent
by the procurer shall be accepted); also, the defects occurred during the guarantee period for fault of the
manufacturer shall be remedied only by its qualified personnel;
- the location for the delivery of the equipment (namely, Romania, Prahova County, Băicoi, DN 1 no. 12,
if applicable);
- the training schedule (the training shall be done concurrently with the commissioning of the equipment
and shall be organised for a group of 4 employees of the procurer).
Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va respecta cerințele
tehnice impuse, prin detalierea, pentru fiecare echipament, a specificațiilor tehnice ofertate.
The technical proposal shall include a presentation by the tenderer of the way in which it will comply with the
technical requirements, detailing the technical specifications tendered for each separate equipment.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
IV.4.2) Method of presentation of the financial proposal
Propunerea financiară va fi prezentată în Lei (cu valoarea TVA menționat distinct) sau în Euro, echivalența
Lei/Euro urmând a se face la cursul de schimb afișat de BNR la data de 20.07.2021, de 1 Euro = 4,9253 lei.
The financial proposal shall be presented in LEI (VAT amount mentioned separately) or in EUR, with the
LEI/EUR conversion to be made at the exchange rate published by the NBR on 20.07.2021, of EUR 1 = LEI
4,9253.
Prețul va cuprinde toate costurile legate de încheierea și executarea contractului, în conformitate cu
documentația de atribuire. De asemenea, prețul va include (în totalitatea lui, în conformitate cu caietul de
sarcini) asigurarea transportului extern și a celui intern de la furnizor/producător la sediul achizitorului (dacă
este cazul), punerea în funcțiune, instruirea personalului, precum și orice alte cheltuieli considerate necesare
astfel încât utilajul va fi funcțional la recepția, respectiv punerea în funcțiune a acestuia.
The price shall comprise all costs with the conclusion and performance of the contract, in accordance with the
award documentation. The price shall also comprise (in its entirety, in accordance with the specifications) the
foreign and domestic transport from the supplier/manufacturer to the procurer’s premises (if applicable), the
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commissioning, staff training and any other costs deemed necessary so that the equipment is operational upon
its acceptance and commissioning.
În acest sens, se va depune Formularul de ofertă, completat în conformitate cu Formularul K din secțiunea
Formulare, împreună cu Centralizator de prețuri, completate în conformitate cu Formularul L din secțiunea
Formulare.
In this respect, the tenderer shall submit the Tender Form, filled out in accordance with Form K in the Forms
section, along with the Price Summary List, filled out in accordance with Form L in the Forms section.
Singura modificare permisă a conținutului Propunerii financiare a unei oferte este aceea de corectare a
erorilor aritmetice, cu acordul ofertantului. Erorile aritmetice se corectează astfel:
-

dacă există o discrepanță între prețul unitar și prețul total (obținut prin însumarea prețurilor
unitare), se va lua în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător;
dacă există o discrepanță între litere și cifre, se va lua în considerare valoarea exprimată în litere,
iar valoarea exprimată în cifre se va corecta corespunzător.

The only change allowed to the content of the Financial Proposal of a tender is the correction of arithmetical
errors, with the tenderer’s consent. Arithmetical errors shall be corrected as follows:
-

-

if there is a discrepancy between the unit price and the total price (obtained by summing up the unit
prices), the unit price shall be taken into consideration and the total price shall be corrected
accordingly;
if there is a discrepancy between letters and digits, the value in letters shall be taken into
consideration, and the value in digits shall be corrected accordingly.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
IV.4.3) Method of presentation of the tender
Ofertantul va elabora și prezenta oferta astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în
prezenta Documentație de atribuire.
The tenderer shall prepare and present the tender in such manner that it will comply with all the requirements
provided by this Award Documentation.
Fiecare formular din ofertă va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului.
Each form in the tender shall be signed by the tenderer’s legal representative.
Documentele se vor aranja în ordinea indicată în prezenta documentație de atribuire, respectiv:
[-] Documentele de calificare
[-] Oferta tehnică
[-] Oferta financiară

The documents shall be arranged in the order indicated herein, namely:
[-] Qualification documents
[-] Technical tender
[-] Financial tender

Ofertele trebuie să mai conțină:
-

o scrisoare de înaintare, completată conform Formularului K din secțiunea Formulare;

-

o împuternicire scrisă, prin care ofertantul desemnează persoana autorizată să semneze oferta
(dacă este cazul).

The tenders shall also contain:
-

a forwarding letter, filled out in accordance with Form K in the Forms section;
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-

a written power of attorney, whereby the tenderer appoints the person authorised to sign the tender
(if the case).

Depunerea ofertei
Submission of the tender
Oferta va fi depusă în 1 (un) exemplar original și 1 (un) exemplar în format electronic care va conține toate
documentele aferente ofertei sub formă scanată.
The tender shall be submitted in one (1) original version and one (1) version in electronic form that will
comprise all the tender documents in scanned form.
Oferta se va depune la sediul achizitorului precizat la punctul I.1), respectiv România, Județul Prahova, Oraș
Băicoi, DN 1 Nr. 12, Cod Poștal 105200.
The tender shall be submitted at the registered office of the procurer, as mentioned in point I.1), i.e. Romania,
Prahova County, Băicoi, DN 1 no. 12, Postal code 105200.
Data limită pentru depunere este 04.08.2021, ora 12:00.
The deadline for the submission shall be 04.08.2021, 12:00 hours.
Persoana de contact este Domnul Eliodor APOSTOLESCU telefon +40 244 362 423 / +4 0744 644 473, fax
+40 244 362 424, e-mail proiecte@phoenixy.ro.
The contact person shall be Mr. Eliodor APOSTOLESCU, telephone +40 244 362 423 / +4 0744 644 473, fax
+40 244 362 424, e-mail: proiecte@phoenixy.ro.
Oferta va fi introdusă într-un plic, care va avea înscrisă denumirea și adresa completă a Ofertantului precum
și obiectul procedurii, denumirea și adresa completă a achizitorului și inscripția ”A nu se deschide înainte de
data de 04.08.2021, ora 12:00”. De asemenea, oferta va fi însoțită de scrisoarea de înaintare și împuternicirea
scrisă (dacă este cazul).
The tender shall be inserted in an envelope, which shall read the full name and address of the Tenderer, as
well as the object of the procedure, full name and address of the procurer and the mention ”Do not open
before 04.08.2021, 12:00 hours”. Moreover, the tender shall be accompanied by the forwarding letter and the
written power of attorney (if the case).
Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitația de participare ori care este
primită de către achizitor după data și ora limită se returnează nedeschisă.
Oferta întârziată (depusă după termenul limită pentru depunere) se returnează nedeschisă.
Failure to present and technical and/or financial proposal shall lead to the disqualification of the tenderer.
Tenders that are submitted/sent to another address than the one mentioned in the invitation to tender or are
received by the procurer after the end date and hour shall be returned unopened.
Tenders that are delayed (submitted after the submission deadline) shall be returned unopened.
Retragerea și modificarea ofertei
Withdrawal and modification of the tender
Retragerea și modificarea ofertei se poate efectua numai înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie depuse înainte de data și ora limită de depunere
a ofertelor și trebuie marcate pe plicul exterior cu mențiunea ”Modificări”, în caz contrar urmând a fi
returnate nedeschise.
The tender may only be withdrawn or modified prior to the deadline for submission of tenders.
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In order to be construed as part of the tender, changes shall be submitted before the end date and hour for
the submission of tenders and the mention “Changes” shall be written down on the outer envelope, otherwise
they shall be returned unopened.

SECŢIUNEA V: DESCHIDEREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR
SECTION V: OPENING AND ASSESSMENT OF TENDERS
V.1) DESCHIDEREA OFERTELOR
V.1) OPENING OF TENDERS
Deschiderea ofertelor se va realiza în data de 04.08.2021, ora 12:00, la sediul achizitorului, respectiv România,
Județul Prahova, Oraș Băicoi, DN 1 Nr. 12, Cod Poștal 105200.
Tenders shall be opened on 04.08.2021, 12:00 hours, at the registered office of the procurer, i.e. Romania,
Prahova County, Băicoi, DN 1 no. 12, Postal Code 105200.

V.2) EVALUAREA OFERTELOR
V.2) ASSESSMENT OF TENDERS
În procesul de evaluare a ofertelor, achizitorul va avea următoarele drepturi:

- de a descalifica un ofertant, dacă se constantă intenția acestuia de a induce în eroare Achizitorul;
- de a putea decide respingerea ofertelor în situații precum: oferta a fost depusă după data și oralimită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunț; oferta nu are perioada de
valabilitate minimă solicitată în documentația de atribuire; oferta nu conține formularele privind
cerințele minime; ofertantul nu respectă cerințele minime; prețurile, fără TVA, incluse în propunerea
financiară depășesc valorile estimate; oferta nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de
sarcini.
In the process of assessing tenders, the procurer shall be entitled to:

- disqualify a tenderer if it is found that it planned to mislead the Procurer;
- decide to reject the tenders in cases such as the following: the tender was submitted after the end date
and hour for submission or was submitted to another address than the ones provided in the notice; the
tender does not have the minimum validity period requested in the award documentation; the tender
does not comprise the forms regarding the minimum requirements; the tenderer does not meet the
minimum requirements; the prices, VAT-exclusive, included in the financial proposal, exceed the
estimated amounts; the tender does not properly meet the requirements of the specifications.

SECŢIUNEA VI: ALTE ASPECTE
SECTION VI: MISCELLANEOUS
VI.1) ANULAREA PROCEDURII
VI.1) CANCELLATION OF THE PROCEDURE
Anularea procedurii poate fi decisă de către Achizitor, în situații precum următoarele:
-

au fost depuse numai oferte care nu îndeplinesc cerințele din prezenta documentație de atribuire;

-

nu a fost depusă nicio ofertă;

-

s-au manifestat abateri grave de la prevederile legale în vigoare sau de la cerințele prezentei
documentații, sau este imposibilă încheierea contractului.
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În situația în care procedura se anulează, ofertanții vor fi notificați prin e-mail, respectiv prin intermediul
website-ului https://www.pufuletigusto.ro/proceduri-de-achizitie/ (versiune în limba română).
The Procurer may decide to cancel the procedure in cases such as the following:
-

only tenders that do not meet the requirements of this award documentation were submitted;

-

no tender was submitted;

-

serious violations of the legal provisions in force or of the requirements of this documentation occurred,
or it is impossible to conclude the contract.

In the event in which the procedure is cancelled, tenderers shall be notified by e-mail, and on the website

https://www.pufuletigusto.ro/en/procurement-procedures/ (english version).

VI.2) SEMNAREA CONTRACTULUI
VI.2) CONTRACT EXECUTION
Achizitorul va încheia contractul de furnizare cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare.
În acest sens, achizitorul a pus la dispoziția ofertantului și propunerea sa de contract de furnizare.
The procurer shall conclude the supply contract with the tenderer whose tender will be declared successful.
In this regard, the procurer has also provided the tenderer with its proposed supply contract.

VI.3) LEGALITATEA ȘI AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR
VI.3) LEGALITY AND AUTHENTICITY OF DOCUMENTS
Legalitatea și autenticitatea documentelor prezentate de ofertanți sunt prezumate. Ofertantul este singurul
responsabil de legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate, în original sau în copie.
The legality and authenticity of the documents presented by tenderers shall be presumed. The tenderer shall be
solely liable for the legality and authenticity of all the documents presented, whether in original or in copy.
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APROBAT,
APPROVED,
Administrator
Eliodor APOSTOLESCU

FORMULARE
FORMS
Furnizare de echipamente tehnologice
1 linie de stocare, condiționare și transport mălai

Supply of technological equipment
1 system for storage, conditioning and transport of corn

COD CPV 42212 UTILAJE DE PRELUCRARE A CEREALELOR SAU A LEGUMELOR USCATE
CODE CPV 42212 MACHINERY FOR PROCESSING CEREALS OR DRIED VEGETABLES

pentru proiectul

DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A S.C.
PHOENIXY S.R.L. PRIN CONSTRUCȚIA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE
ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE
for project

DEVELOPMENT AND EXPANSION OF THE PRODUCTION CAPACITY OF
PHOENIXY S.R.L. THROUGH THE BUILDING OF A NEW PRODUCTION
UNIT AND THE PROCUREMENT OF CUTTING-EDGE EQUIPMENT
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL A

FORM A

…………………………
(denumirea) (name)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)
STATEMENT REGARDING ELIGIBLITY
(article 164 of Law 98/2016)
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

I, the undersigned, empowered representative of

..........................................................................................................................................................................................................................................,
(denumirea și sediul/adresa operatorului economic)

(name and office/address of economic operator)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în
acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, respectiv:
hereby declare on my own account, under penalty of exclusion from the procedure and sanctions for false statements
in public documents, that I was not convicted in the last 5 years by a final decision of a court for the perpetration of
any of the crimes provided by article 164 of Law 98/2016 regarding the award of public procurement contracts,
namely:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
the establishment of an organised criminal group, as provided by article 367 of Law no. 286/2009 on
the Criminal Code, as revised, or by the corresponding provisions of the criminal legislation of the state
where such economic operator has been convicted;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
crimes of corruption, as provided by articles 289-294 of Law no. 286/2009, as revised, and crimes
assimilated to crimes of corruption as provided by articles 10-13 of Law no. 78/2000 regarding the
prevention, establishment of sanctioning of acts of corruption, as revised, or by the corresponding
provisions of the criminal legislation of the state where such economic operator has been convicted;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
crimes against the financial interests of the European Union, as provided by article 181 -185 of Law no.
78/2000, as revised, or by the corresponding provisions of the criminal legislation of the state where
such economic operator has been convicted;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
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acts of terrorism, as provided by articles 32-35 and articles 37-38 of Law no. 535/2004 regarding the
preventing and combating of terrorism, as revised, or by the corresponding provisions of the criminal
legislation of the state where such economic operator has been convicted;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, , sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
money laundering, as provided by article 49 of Law no. 129/2019 to prevent and combat money
laundering and terrorism financing, as well as to amend and supplement some legislative act, or the
financing of terrorism, as provided by article 36 of Law no. 535/2004, as revised, or by the corresponding
provisions of the criminal legislation of the state where such economic operator has been convicted;
f)

traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
the trafficking and exploitation of vulnerable persons, as provided by articles 209-217 of Law no.
286/2009, as revised, or by the corresponding provisions of the criminal legislation of the state where
such economic operator has been convicted;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
fraud, within the meaning of article 1 of the Convention on the protection of the European Communities’
financial interests of 27 November 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa
cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
Moreover, I the undersigned hereby declare on my own account, under penalty of exclusion from the procedure and
sanctions for false statements in public documents, that no member of the company’s management, administration
or supervisory body or member with power of representation, decision-making or control in the company are not
subject to exclusion, as defined under article 164 (1) of Law 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare
de care dispunem.
I, the undersigned declare that the information provided is complete and correct in every detail and we understand
that the contracting authority has the right to request any attesting documents that we possess, for the purpose of
verification and confirmation of the statements.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de: _____________________.
This statement is valid until:
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
(date of expiry of the validity period of the tender)
Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL B

FORM B

…………………………
(denumirea) (name)

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
(art. 59 si 60 din Legea 98/2016)
STATEMENT REGARDING AVOIDANCE OF CONFLICT OF INTEREST
(articles 59 and 60 of Law 98/2016)

1. Subsemnatul/a
1. I, the undersigned

…………………………,

în calitate de
as

…………………………,
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant)
(tenderer/candidate/associate tenderer/subcontractor)

la
in

…………………………,

în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie
răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
pursuant to articles 59 and 60 of Law no. 98/2016 regarding the award of public procurement contracts, hereby
declare on my own account, on penalty of being sanctioned for false statement in public documents, as follows:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al
ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte
din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților
susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
none of the persons holding shares, ownership interest in the subscribed capital of the tenderer, third
party supporters or subcontractors proposed and no person who is a member of the
administration/management or supervisory body of the tenderer, proposed third party supporters or
subcontractors participates in the verification/assessment of tenders;
b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul
al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a S.C.
Phoenixy S.R.L;
neither I or the proposed third-party supporters or subcontractors are a spouse, relative or kin to the
second degree inclusively, of persons who are members in the management or supervisory body of
Phoenixy S.R.L.;
c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze
independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
neither I the proposed third-party supporters or subcontractors have a personal, financial, economic or
other interest, either directly or indirectly, nor are in another situation liable of affecting the
independence and impartiality of the contracting authority throughout the assessment process;
d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi
semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se
află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul S.C. Phoenixy S.R.L, implicate în
procedura de atribuire;
neither I or the proposed third party supporters or subcontractors have as members of the board of
directors/management or supervisory body and/or do not have significant shareholders or associates
who are husband/wife or close family relative to the fourth degree inclusively, or are not in commercial
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relations, with persons holding decision-making decisions within Phoenixy S.R.L. who are involved in the
award procedure;
e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul
al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul S.C.
Phoenixy S.R.L și care sunt implicate în procedura de atribuire.
neither I or the proposed third-party supporters or subcontractors have appointed for the performance
of the contract persons who are spouse, relative or kin to the second degree inclusively or who are
engaged in commercial relations with decision makers of Phoenixy S.R.L. and who are involved in the
award procedure.
2. Subsemnatul/a
2. I, the undersigned

…………………………,

declar că 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 publică sau, în cazul în care vom fi
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
hereby declare that I shall immediately inform the contracting authority should any changes occur in this statement
at any time during the procedure for the award of the public procurement contract or, should we be appointed
winners, during the performance of the public procurement contract.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
3. I, the undersigned declare that the information provided is complete and correct in every detail and we understand
that the contracting authority has the right to request any additional information, for the purpose of verification and
confirmation of the statements and documents accompanying the tender.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai S.C. Phoenixy S.R.L cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
în legătură cu activitatea noastră.
4. I, the undersigned, authorize any institution, commercial company, bank, other legal entities to provide information
to the authorized representatives of Phoenixy S.R.L. in respect of any technical and financial aspect regarding our
activity.
Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL C

FORM C

…………………………
(denumirea) (name)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016

STATEMENT

regarding non-applicability of the situations provided by articles 165 and 167 of Law 98/2016
Subsemnatul/a …………………………,
I, the undersigned

(se inserează numele operatorului economic persoană juridică)
(insert name of economic operator – legal entity)

în calitate de ofertant la procedura de atribuire pentru achiziția a 1 linie de stocare, condiționare și transport
mălai, cod CPV 42212 Utilaje de prelucrare a cerealelor sau a legumelor uscate, din data de 21.07.2021,
organizată de S.C. Phoenixy S.R.L, declar pe proprie răspundere că:
as tenderer in the procedure for the procurement of 1 system for storage, conditioning and transport of corn, CPV
code 42212 Machinery for processing cereals or dried vegetables, dated 21.07.2021, organised by Phoenixy
S.R.L., hereby declare on my own account that:
1.
Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
1.
We have not breached our obligations regarding the payment of taxes, duties or contributions to the
general consolidated budget, as such are defined under article 165(1) and article 166(2) of Law no. 98/2016.
2.
2.

Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv:
We are not in any of the following situations provided by article 167(1) of Law 98/2016, namely:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
we have not breached the obligations provided by article 51 of Law no. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității;
we are not engaged in an insolvency or liquidation procedure, judicial reorganization or cessation of our
activity;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
we have not committed serious professional misconduct that questions our integrity;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau
în legătură cu procedura în cauză;
we have not concluded agreements with other economic operators aimed at distorting competition in or
in connection with this procedure;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
we are in a situation of conflict of interest in or in connection with this procedure;
f)

nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
we have not participated beforehand in the preparation of the award procedure;

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract
de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de dauneinterese sau alte sancțiuni comparabile;
we have not breached in a gross or repeated manner our main obligations under a public procurement
contract, sectorial procurement contract or concession contract concluded in the past, breaches that
caused the early termination of such contract, the payment of damages or other comparable sanctions;
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h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității
contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecție;
we are not guilty of false statements in the content of the information sent at the request of the
contracting authority for the purpose of verifying the absence of reasons for exclusion or the fulfilment of
the qualification and selection criteria;
i)

nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem
informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire
și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra
deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.
we have to attempted to unlawfully influence the decision-making process of the contracting authority,
to obtain confidential information that could offer us unjustified advantage in the award procedure, nor
have we negligently provided erroneous information that may have a significant impact on the decisions
of the contracting authority as to the exclusion from the award procedure.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare
de care dispunem.
I, the undersigned declare that the information provided is complete and correct in every detail and we understand
that the contracting authority has the right to request any attesting documents that we possess, for the purpose of
verification and confirmation of the statements.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislației penale privind falsul în declarații.
I, the undersigned, understand that in the event where this statement is not true, I am liable for violating the provisions
of criminal law regarding false statements.

Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL D

FORM D

…………………………
(denumirea) (name)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE
ART. 14 ȘI 15 DIN OUG 66/2011
STATEMENT REGARDING NON-APPLICABILITY OF THE PROVISIONS OF
ARTICLES 14 AND 15 OF GEO 66/2011
Subsemnatul/a
I, the undersigned

……………………………,

în calitate de reprezentant legal al
in my capacity as legal representative of

……………………………,

cu sediul social în
with its registered office in
cod unic de înregistrare fiscală
holding tax code

(se inserează numele persoanei autorizate)
(insert name of authorised person)

(se inserează numele operatorului economic - persoană juridică)
(insert name of economic operator – legal entity)
……………………………,
(se inserează sediul social al operatorului economic)
(insert registered office of economic operator)
……………………………,
(se inserează codul unic de înregistrare al operatorului economic)
(insert tax code of economic operator)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție și sub sancțiunile aplicabile
faptei de fals în acte, că
hereby declare on my own account, on penalty of being excluded from the procurement procedure and being
sanctioned for false statement in public documents, that
……………………………
(se inserează numele persoanelor cu puteri decizionale la nivelul operatorului economic)
(insert names of the decision makers within the economic operator)
și
and ……………………………
(se inserează numele operatorului economic - persoană juridică)
(insert name of the economic operator – legal entity)
(prin structurile acționariatului, pachetului majoritar de acțiuni și prin structurile de conducere, în general) nu
sunt în conflict de interese, conform prevederilor art. 14 și 15 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora, în cadrul procedurii de achiziție pentru 1 linie de stocare, condiționare și transport
mălai, în cadrul proiectului Dezvoltarea și extinderea capacității de producție a S.C. Phoenixy S.R.L. prin
construcția unei noi unități de producție și achiziția de utilaje de înaltă tehnologie, având ca achizitor pe S.C.
Phoenixy S.R.L., cu sediul social în România, Județul Prahova, Oraș Băicoi, DN ,1 Nr. 12, Cod Poștal 105200.
(through the shareholding, the majority shareholders and management, in general) I am not under any conflict of
interest, as provided by articles 14 and 15 of GEO no. 66/2011 on the prevention, establishment and sanctioning of
irregularities in obtaining and using European funds and/or related national public funds, in the procurement
procedure for 1 system for storage, conditioning and transport of corn, in the project entitled Development and
expansion of the production capacity of Phoenixy S.R.L. through the building of a new production unit and
the procurement of cutting-edge equipment, in which the procurer is Phoenixy S.R.L., with its registered office in
Romania, Prahova County, Băicoi, DN 1 no. 12, Postal Code 105200.
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EXTRAS OUG nr. 66/2011
EXCERPT GEO no. 66/2011
ART. 14
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligația
de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de
interese, și anume a situației în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții
acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține pachetul
majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție.
Throughout the procurement procedure, the natural/legal person beneficiaries of private law shall take all
required measures to avoid situations that might determine the occurrence of a conflict of interest, namely a
situation in which there are connections between the shareholding of the beneficiary and its tenderers, between
the members of the assessment committee and tenderers or in which the successful tenderer owns the majority
shares in two companies participating in the same type of procurement.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la
plată/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene și/sau
fondurilor publice naționale aferente acestora.
The breach of the provisions of paragraph (1) shall be sanctioned by deductions/exclusions from the expenses
requested for payment/reimbursement, depending on the prejudice that might be caused or already caused to
European funds and/or related national public funds.
ART. 15
(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții, ofertantul este obligat să depună o declarație
conform căreia nu se află în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14.
Upon submission of the tender in a procurement procedure, the tenderer shall submit a statement according to
which it does find itself in a conflict of interest, as defined by article 14.
(2) Dacă apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziție, ofertantul are
obligația să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură și să ia măsuri pentru
înlăturarea situației respective.
Should a case of conflict of interest arise throughout the period of development of the procurement procedure, the
tenderer shall notify the entity that organised such procedure immediately, in writing, and shall take measures to
eliminate such situation.

Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL E

FORM E

…………………………
(denumirea) (name)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
STATEMENT REGARDING THE CAPACITY OF PARTICIPANT IN THE PROCEDURE

1. Subsemnatul/a
1. I, the undersigned

……………………………,
(se inserează numele persoanei autorizate)
(insert name of authorised person)

în calitate de reprezentant legal al
in my capacity as legal representative of

……………………………,
(se inserează numele operatorului economic - persoană juridică)
(insert name of economic operator – legal entity)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals că la procedura pentru atribuirea contractului
de achiziție având ca obiect 1 linie de stocare, condiționare și transport mălai,
hereby declare on own account, under the sanctions applied to false statements in public documents, that, in the
procedure for awarding the public procurement contract having as scope 1 system for storage, conditioning and
transport of corn,
la data de
in

……………………………,

(se inserează data)
(insert date)

organizată de S.C. PHOENIXY S.R.L., particip și depun oferta:
organised by PHOENIXY S.R.L., I participate and submit the tender:
[ ] în nume propriu;
in own name;
[ ] ca asociat în cadrul asociatiei
…...........................…………………………;
as an associate in the association
[ ] ca subcontractant al
…...........................…………………………;
as subcontractor of
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
(check the appropriate option)

2. Subsemnatul(a) declar că:
2. I, the undersigned, declare that:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau rețele de operatori economici;
I am not a member of any group or network of economic operators;
[ ] sunt membru în grupul sau rețeaua a cărei listă cu date de recunoaștere o prezint în anexă.
I am a member in the group or network whose identification data list I present in the Annex.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)
(check the appropriate option)

3. Subsemnatul(a) declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificări în prezenta declarație la
orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție sau, în cazul în care vom fi
desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție.
3. I, the undersigned, declare that I will immediately inform the contracting authority of the occurrence of any changes
in this statement at any point in the performance of the procedure regarding the awarding of the public procurement
contract or, in case where we are declared winners, during the performance of the public procurement contract.
4. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte.
4. Also, I declare that the information provided is complete and correct.
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Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL F

FORM F

…………………………
(denumirea) (name)

CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ CU OFERTĂ INDEPENDENTĂ
CERTIFICATE OF INDEPENDENT TENDERING IN THE PROCEDURE
I. Subsemnatul/a
I. I, the undersigned

……………………………,
(se inserează numele persoanei autorizate)
(insert name of authorised person)

în calitate de reprezentant legal al
in my capacity as legal representative of

……………………………,
(se inserează numele operatorului economic - persoană juridică)
(insert name of economic operator – legal entity)

în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect 1 linie de stocare,
condiționare și transport mălai,
in its capacity as tenderer in the procedure for the award of the procurement contract having as scope 1 system for
storage, conditioning and transport of corn,
la data de
in

……………………………,

(se inserează data)
(insert date)
organizată de S.C. Phoenixy S.R.L., certific prin prezenta că informațiile conținute sunt adevărate și complete din
toate punctele de vedere.
organised by Phoenixy S.R.L., hereby certify that the information included is true and complete in all respects.
II. Certific prin prezenta, în numele
II. I, the undersigned, hereby certify on behalf of
următoarele:
as follows:

……………………………,
(se inserează numele operatorului economic - persoană juridică)
(insert name of economic operator – legal entity)

1. am citit și am înțeles conținutul prezentului certificat;
I have read and understood the content hereof;
2. consimt descalificarea noastră de la procedura de achiziție în condițiile în care cele declarate se
dovedesc a fi neadevărate și/sau incomplete în orice privință;
I agree to be disqualified from the public procurement procedure if the statements made prove to be
untrue and/or incomplete in any respect;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta
de participare, inclusiv în privința termenilor conținuți de ofertă;
each of the signatures applied hereon is the signature of the person appointed to submit the
participation tender, including as regards the terms of the tender;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoană fizică sau juridică, alta
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiași
proceduri de achiziție sau ar putea oferta, întrunind condițiile de participare;
within the meaning hereof, competitor shall mean any natural or legal person other than the tenderer
on behalf of which we draw up this certificate, which tenders or might tender in the same public
procurement procedure, fulfilling the participation conditions;
5. oferta prezentată a fost concepută și formulată în mod independent față de oricare concurent, fără a
exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceștia;
the tender submitted was designed and drawn up independently of any competitor, without
consultations, communications, understandings or arrangements therewith;
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6. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește
prețurile/tarifele, metodele/formulele de calcul ale acestora, intenția de a oferta sau nu la respectiva
procedură sau intenția de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură
cu obiectul procedurii în cauză;
the tender submitted does not contain elements arising from understandings among competitors as
regards prices/fees, calculation methods/formulas thereof, the intention to tender or not in such
procedure or the intention to include in such tender elements which, by their nature, are not related to
its object;
7. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește
calitatea, cantitatea, specificații particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
the tender submitted does not contain elements arising from understandings among competitors as
regards the quality, quantity, particular characteristics of products or services tendered;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de
momentul oficial al depunerii ofertelor, anunțat de achizitor.
the details presented in the tender have not been communicated, either directly or indirectly, to any
competitor prior to the official start, announced by the procurer.
Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL G

FORM G

…………………………
(denumirea) (name)

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție
ASSOCIATION AGREEMENT
for participation in the procedure for the award of the procurement contract
1. Părțile acordului:
…………………………… [se inserează numele operatorului
economic - persoană juridică], reprezentată prin
…………………………… [se inserează numele persoanei
autorizate], în calitate de …………………………… şi
…………………………… [se inserează numele operatorului
economic - persoană juridică], reprezentată prin
…………………………… [se inserează numele persoanei
autorizate], în calitate de ……………………………

1. Parties to the agreement:
…………………………… [insert name of economic operator
– legal entity], represented by ……………………………
[insert
name
of
authorised
person],
as
…………………………… and
…………………………… [insert name of economic operator
– legal entity], represented by ……………………………
[insert
name
of
authorised
person],
as
……………………………

2. Obiectul acordului
2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun
următoarele activități:
a. participarea la procedura de achiziție organizată
de S.C. Phoenixy S.R.L. pentru atribuirea
contractului având ca obiect 1 linie de stocare,
condiționare și transport mălai;
b. derularea în comun a contractului de achiziție în
cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câștigătoare.
2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:
a. …………………………… [se inserează alte activități,
dacă este cazul];
b. …………………………… [se inserează alte activități,
dacă este cazul];
c. …………………………… [se inserează alte activități,
dacă este cazul].
2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a
fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție
este:
a. …………………………… % [se inserează contribuția,
exprimată procentual] S.C. …………………………… [se
inserează numele operatorului economic - persoană
juridică];
b. …………………………… % [se inserează contribuția,
exprimată procentual] S.C. …………………………… [se
inserează numele operatorului economic - persoană
juridică].
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate
din activitățile comune desfășurate de asociați se va
efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui
asociat, respectiv:
a. …………………………… % [se inserează contribuția,
exprimată procentual] S.C. …………………………… [se

2. Scope of the agreement
2.1 The associates have agreed to carry out jointly the
following activities:
a. participate in the procurement procedure
organised by Phoenixy S.R.L. for the award of the
contract having as its scope 1 system for storage,
conditioning and transport of corn;
b. execute collectively the procurement contract in
case the joint tender is declared successful.
2.2 Other activities to be carried out jointly:
a. …………………………… [insert other activities, if
applicable];
b. …………………………… [insert other activities, if
applicable];
c. …………………………… [insert other activities, if
applicable].
2.3 The financial/technical/professional contribution
of each party in the execution of the procurement
contract shall be:
a. …………………………… % [insert contribution,
expressed percentage wise] ……………………………
[insert name of economic operator – legal entity];
b. …………………………… % [insert contribution,
expressed percentage wise] ……………………………
[insert name of economic operator – legal entity].
2.4 The distribution of the benefits or losses resulting
from the activities carried out jointly by the associates
shall be made pro rata with each associate’s share,
name:
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inserează numele operatorului economic - persoană
juridică];
b. …………………………… % [se inserează contribuția,
exprimată procentual] S.C. …………………………… [se
inserează numele operatorului economic - persoană
juridică].

a. …………………………… % [insert contribution,
expressed percentage wise] ……………………………
[insert name of economic operator – legal entity];
b. …………………………… % [insert contribution,
expressed percentage wise] ……………………………
[insert name of economic operator – legal entity].

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului
acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada
de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării
asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

3. Duration of the association
3.1 The duration of the association established
hereunder shall equal the period of development of
the award procedure and shall be extended
accordingly with the period of execution of the
contract (should the association be declared successful
in the procurement procedure).

4. Condițiile de administrare și conducere a
asociației
4.1 Se împuternicește S.C. …………………………… [se
inserează numele operatorului economic - persoană
juridică], având calitatea de lider al asocierii pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea
acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin
prezentul acord.
4.2 Se împuternicește S.C. …………………………… [se
inserează numele operatorului economic - persoană
juridică], având calitatea de lider al asocierii pentru
semnarea contractului de achiziție în numele și pentru
asocierea constituită prin prezentul acord (în cazul
desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii
de achiziție).

4. Administration and management of the
association
4.1 …………………………… [insert name of economic
operator – legal entity] is hereby empowered as leader
of the association, to prepare the joint tender, to sign
and submit it on behalf of and for the association
established hereunder.
4.2 …………………………… [insert name of economic
operator – legal entity] is hereby empowered as leader
of the association, to sign the procurement contract on
behalf of and for the association established
hereunder (should the association be declared
successful in the procurement procedure).

5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a
următoarelor cauze:
a. expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b. neîndeplinirea
sau
îndeplinirea
necorespunzătoare a activităților prevăzute la art.
2 din acord;
c. alte cauze prevăzute de lege.

5. Termination of the association agreement
5.1 The association shall cease its activity in the
following cases:
a. expiry of the duration of the agreement;
b. failure to fulfil or improper fulfilment of the
activities provided under article 2 of the
agreement;
c. other cases provided by law.

6. Comunicări
6.1 Orice comunicare între părți este valabil
îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la
adresa/adresele S.C. …………………………… [se inserează
adresa/adresele] prevăzute la Art. .........
6.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte
modalități de comunicare.

6. Communications
6.1 Any communication between the parties shall be
validly served if in writing and sent at the address(es)
of …………………………… [insert address(es)] provided
under article .........
6.2 The associates may also agree on other means of
communication.

7. Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe
cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluționate de către instanța de judecată competentă.

7. Legal disputes
7.1 Any legal disputes arising between the parties shall
be settled amicably, otherwise they shall be settled by
the competent court of law.

8. Alte clauze
8.1 Toți membri asocierii sunt responsabili în mod
legal, solidar și individual, pentru realizarea
contractului de achiziție.

8. Miscellaneous
8.1 All members of the association shall be legally
liable, severally and jointly, for the carrying out of the
procurement contract.
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8.2 Liderul asocierii este autorizat să primească și să
transmită instrucțiuni în numele fiecăruia și a tuturor
partenerilor.
8.3 Realizarea contractului, inclusiv plățile, vor fi în
responsabilitatea liderului asocierii.

8.2 The association leader shall be authorised to
receive and send instructions on behalf of each and all
partners.
8.3 The carrying out of the contract, payments included,
shall lie with the association leader.

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de
…………………………… [se inserează numărul de
exemplare], câte unul pentru fiecare parte, astăzi
…………………………… [se inserează data semnării
prezentului acord].

This agreement was concluded in ……………………………
[insert number of counterparts], one for each party,
today …………………………… [insert signature date].

Liderul asocierii
……………………………

Association Leader
……………………………

[se inserează numele operatorului economic - persoană juridică]

[insert name of economic operator – legal entity]

ASOCIAT 1,
……………………………

ASSOCIATE 1,
……………………………

[se inserează numele operatorului economic - persoană juridică]

[insert name of economic operator – legal entity]

ASOCIAT 2,
……………………………

ASSOCIATE 2,
……………………………

[se inserează numele operatorului economic - persoană juridică]

[insert name of economic operator – legal entity]

Notă: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ și se
va completa în funcție de cerințele specifice ale obiectului
contractului.

Note: This association agreement is an illustrative template and shall
be supplemented as per the specific requirements of the contract
scope.
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL H

FORM H

…………………………
(denumirea) (name)

INFORMAȚII GENERALE
GENERAL INFORMATION

1. Denumirea/numele:
1. Name:

……………………………
(se inserează numele operatorului economic - persoană juridică)
(insert name of economic operator – legal entity)

2. Codul fiscal:
2. Tax code:

……………………………

3. Adresa sediului central:
3. Address of main office:

……………………………

(se inserează codul unic de înregistrare)
(insert tax code)

(se inserează adresa)
(insert adress)
4. Telefon:
4. Telephone:

……………………………
(se inserează telefonul)
(insert telephone number)

Fax:
Fax:

……………………………

E-mail:
E-mail:

……………………………

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare
5. Incorporation/registration certificate:

(se inserează faxul)
(insert fax)
(se inserează adresa de e-mail)
(insert e-mail)
……………………………
(se inserează numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare)
(insert number, date and place of incorporation/registration)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:
6. Object of activity, per fields:
.........................................................................................................................................................................................................................
(se inserează codul/codurile CAEN ce asigură operaționalizarea contractului)
(insert NACE code(e) that ensures the operation of the contract)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
7. Local subsidiaries/branches, if applicable:
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
(se inserează adrese complete, fax, telefon, certificate de înregistrare)
(insert full address, fax, telephone, registration certificate(s))
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8. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
8. Turnover in the past 3 years:
Anul
Year

Cifra de afaceri anuală
(la 31 decembrie) – LEI
Annual turnover
(at 31 December) – LEI

Cifra de afaceri anuală
(la 31 decembrie) – EURO
Annual turnover
(at 31 December) – EUR

2018
2019
2020
Media
Average

Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL I

FORM I

…………………………
(denumirea) (name)

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE ECHIPAMENTE
STATEMENT REGARDING LIST OF MAIN DELIVERIES OF EQUIPMENT

I. Subsemnatul/a
I. I, the undersigned

……………………………,
(se inserează numele persoanei autorizate)
(insert name of authorised person)

în calitate de reprezentant legal al
in my capacity as legal representative of

……………………………,
(se inserează numele operatorului economic - persoană juridică)
(insert name of economic operator – legal entity)

în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect 1 linie de stocare, condiționare
și transport mălai, organizată de S.C. Phoenixy S.R.L. declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei
de fals în acte, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
in its capacity as tenderer in the procedure for the award of the procurement contract having as scope 1 system for
storage, conditioning and transport of corn, organised by Phoenixy S.R.L., hereby declare on own account, under
the sanctions applied to false statements in public documents, that the data presented in the attached table are real.
Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care
însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.
I, the undersigned, declare that the information provided is complete and correct in every detail and I
understand that the procurer is entitled to require for the purpose of verifying and confirming the statements,
representations and documents accompanying the tender, any additional information for the purpose of verifying the
data in this statement.
Prezenta declarație este valabilă până la data de:
……………………………
This statement shall be valid until:
(se inserează perioada de valabilitate a prezentei declarații, conform detaliilor prezentate în fișa de date)
(insert period of validity of this statement, as per the details presented in the data sheet)

Nr.
Crt.
No.

0

Obiectul
contractului
Scope of contract

Denumirea/Numele
Beneficiarului/ Clientului
Adresa
Name of
Beneficiary/ Client
Address

Date aferente
derulării
contractului*
Data on
contract
development*

Valoarea
cumulată a
contractelor
Aggregate
value of
contracts

Alte precizări**
Other mentions**

1

3

4

5

8

1
2
3
* Se vor preciza data de începere și de finalizare a contractului.
* Insert date of contract commencement and completion.
** Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența în proiecte similare.
** Other relevant aspects by which the tenderer can substantiate its experience in similar projects.
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Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL J

FORM J

…………………………
(denumirea) (name)

FORMULAR PRIVIND PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANȚI ȘI SPECIALIZAREA ACESTORA
STATEMENT REGARDING THE PART(S) OF THE CONTRACT
PERFORMED BY SUBCONTRACTORS AND SPECIALIZATION THEREOF
1. Subsemnatul/a
1. I, the undersigned

……………………………,

în calitate de reprezentant legal al
in my capacity as legal representative of

(se inserează numele persoanei autorizate)
(insert name of authorised person)
……………………………,
(se inserează numele operatorului economic - persoană juridică)
(insert name of economic operator – legal entity)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
hereby declare on own account, under the sanctions applied to false statements in public documents, that the data
presented in the attached table are real.
2. Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor
care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.
I, the undersigned, declare that the information provided is complete and correct in every detail and I understand
that the procurer is entitled to require for the purpose of verifying and confirming the statements, representations
and documents accompanying the tender, any additional information for the purpose of verifying the data in this
statement.
3. Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informații reprezentanților autorizați ai S.C. Phoenixy S.R.L. cu privire la orice aspect tehnic si
financiar în legătură cu activitatea noastră.
I, the undersigned, hereby authorize any institution, commercial company, bank, other legal entities to provide
information to the authorized representatives of Phoenixy S.R.L. in respect of any technical and financial aspect
regarding our activity.
4. Prezenta declarație este valabilă până la data de:
……………………………
This statement shall be valid until:
(se inserează perioada de valabilitate a prezentei declarații, conform detaliilor prezentate în fișa de date)
(insert period of validity of this statement, as per the details presented in the data sheet)

Nr. crt.
No.

Denumire subcontractant
Name of subcontractor

Parte/părți din contract ce urmează
a fi subcontractate
Part(s) of the contract to be
subcontracted

Acord subcontractor cu
specimen semnătură
Subcontractor’s consent
with specimen signature

1.
2.
…
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Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL K

FORM K

…………………………
(denumirea) (name)

FORMULAR DE OFERTĂ
TENDER FORM
Către: S.C. Phoenixy S.R.L.
To: Phoenixy S.R.L.
1.

Examinând documentația de atribuire publicată pe website-ul https://www.pufuletigusto.ro/proceduri-deachizitie/ (versiune în limba română), subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
After examining the award documentation posted on https://www.pufuletigusto.ro/en/procurementprocedures/ (english version), we, the undersigned, representatives of tenderer
…………………………………………………,
(se inserează numele operatorului economic - persoană juridică)
(insert name of economic operator – legal entity)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația privind achiziția având ca
obiect 1 linie de stocare, condiționare și transport mălai, organizată de S.C. Phoenixy S.R.L., să furnizăm
in accordance with the provisions and requirements stipulated in the documentation related to the procurement
having as its object 1 system for storage, conditioning and transport of corn, organised by Phoenixy S.R.L.,
undertake to supply
…………………………………………………,
(se inserează denumirea echipamentelor tehnologice ce urmează a fi furnizate)
(insert name of technological equipment to be supplied)
pentru suma de
……………………………,
at a price of
(se inserează suma în litere și cifre, precum și moneda ofertei)
(insert amount in letters and digits, and currency of the tender)
la care se adaugă TVA în valoare de ……………………………
(se inserează suma în litere și cifre, precum și moneda ofertei)
(insert amount in letters and digits, and currency of the tender)

2.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să ducem la îndeplinire obiectul
contractului în
We hereby undertake that, if our offer is declared successful, we will fulfil the object of the contract in
……………………………
(se inserează durata în cifre și litere)
(insert duration in digits and letters)

3.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ……………………………,
We hereby undertake to maintain this tender valid for a period of
(se inserează durata în cifre și litere)
(insert duration in digits and letters)
zile, respectiv până la data de ……………………………
days, namely until
(se inserează zi/luna/an)
(insert day/month/year)
și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
and this offer shall remain binding for us and may be accepted any time before the expiry of the validity period.
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4.

Precizăm că: [se bifează opțiunea corespunzătoare]
We hereby mention that: [tick as appropriate]
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar „alternativă”/”altă ofertă”;
we submit a variant tender, the details of which are presented in a separate tender form, marked
“variant”/”alternative tender”;
|_| nu depunem ofertă alternativă.
we do not submit a variant tender.

5.

Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
Until the conclusion and signing of the procurement contract, this tender along with the communication sent by
you, whereby our tender is accepted as successful, shall constitute a binding contract between us.

6.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.
We hereby understand that you are under no obligation to accept the tender with the lowest price or any tender
you receive.

Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL L

FORM L

…………………………
(denumirea) (name)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI
PRICE SUMMARY LIST
Către: S.C. Phoenixy S.R.L.
To: Phoenixy S.R.L.

Nr.
crt.
No.

0

1.

*

Termen de
livrare (zile

Denumire
echipamente
tehnologice
Name of
technological
equipment

Cantitate
Quantity

1

2

Linie de stocare,
condiționare și
transport mălai
System for
storage,
conditioning and
transport of corn
TOTAL

calendaristice)

Delivery
term
(calendar
days)

Preț
unitar

(moneda
ofertei, fără
TVA)

Unit price
(tender
currency,
VAT
exclusive)
3

Preț total

TVA
unitar

(moneda
ofertei)

Unit VAT
(tender
currency)
4

(moneda
ofertei, fără
TVA)

Grand
total

(tender
currency,
VAT
exclusive)
5=2*3

TVA total
(moneda
ofertei)

Total VAT
(tender
currency)
6=2*4

PREȚ
TOTAL

(moneda
ofertei)

GRAND
TOTAL

(tender
currency)
7=6+5

1 buc.
pcs.

*

*

*

*

Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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OPERATOR ECONOMIC
ECONOMIC OPERATOR

FORMULARUL M

FORM M

…………………………
(denumirea) (name)
Înregistrată la sediul achizitorului:
Registered at procurer’s headquarters:
Nr. …….. / Data ……………..
No.
Date

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
FORWARDING LETTER
Către: S.C. Phoenixy S.R.L.
To: S.C. Phoenixy S.R.L.
În atenția: Domnului Eliodor APOSTOLESCU, Administrator
Attn: Mr. Eliodor APOSTOLESCU, Director
Ca
urmare
a
vizualizării
anunțului
Dumneavoastră
în
cadrul
website-ului
https://www.pufuletigusto.ro/proceduri-de-achizitie/ (versiune în limba română), prin care suntem invitați să
prezentăm oferta în scopul atribuirii contractului de achiziție având ca obiect 1 linie de stocare, condiționare și
transport mălai, pentru proiectul Dezvoltarea și extinderea capacității de producție a S.C. Phoenixy S.R.L. prin
construcția unei noi unități de producție și achiziția de utilaje de înaltă tehnologie,
After reading your announcement on https://www.pufuletigusto.ro/en/procurement-procedures/ (english
version), whereby we are invited to present a tender for the award of the procurement contract having as its object 1
optical sorter with ejection system and dark-field inspection system and 1 system for storage, conditioning
and transport of corn, for the project entitled Development and expansion of the production capacity of
Phoenixy S.R.L. through the building of a new production unit and the procurement of cutting-edge
equipment,
noi
we

……………………………,

reprezentată de ……………………………,
represented by

(se inserează numele operatorului economic - persoană juridică)
(insert name of economic operator – legal entity)
(se inserează numele persoanei autorizate)
(insert name of authorised person)

în calitate de
……………………………,
in my capacity as

(se inserează calitatea persoanei autorizate)
(insert capacity of authorised person )
vă transmitem alăturat coletul sigilat conținând oferta noastră, în original.
please find attached the sealed package containing our tender, in original.
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele!
We hope you will find our offer appropriate and satisfactory for your requirements!
Data completării: ……………………………
Filled out on:
Operator economic: ……………………………
Economic operator:
……………………………
(numele și funcția persoanei autorizate)
(name and position of authorised person)
……………………………
(semnnătură persoană autorizată și ștampilă)
(signature of authorised person and stamp)
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APROBAT,
APPROVED,
Administrator
Eliodor APOSTOLESCU

CAIETUL DE SARCINI
SPECIFICATIONS
Furnizare de echipamente tehnologice
1 linie de stocare, condiționare și transport mălai

Supply of technological equipment
1 system for storage, conditioning and transport of corn

COD CPV 42212 UTILAJE DE PRELUCRARE A CEREALELOR SAU A LEGUMELOR USCATE
CODE CPV 42212 MACHINERY FOR PROCESSING CEREALS OR DRIED VEGETABLES

pentru proiectul

DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A S.C.
PHOENIXY S.R.L. PRIN CONSTRUCȚIA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE
ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE
for project

DEVELOPMENT AND EXPANSION OF THE PRODUCTION CAPACITY OF
PHOENIXY S.R.L. THROUGH THE BUILDING OF A NEW PRODUCTION
UNIT AND THE PROCUREMENT OF CUTTING-EDGE EQUIPMENT
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CAIETUL DE SARCINI
SPECIFICATIONS
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din Documentația de Atribuire și constituie
ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, Propunerea Tehnică.
These specifications are an integral part of the Award Documentation and constitute all the
requirements on the basis of which each tenderer prepares its Technical Proposal.
Prezentul caiet de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale achizitorului.
These specifications are prepared in accordance with the objective needs of the procurer.
Cerințele de mai jos reprezintă cerințe minime. Orice ofertă care nu îndeplinește cerințele
obligatorii va fi respinsă. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele tehnice opționale nu vor primi punctaj
suplimentar, conform metodei de calcul detaliată în Fișa de Date a Achiziției.
The requirements herein below are minimum requirements. Any tender that does not meet the
mandatory requirements shall be rejected. Tenders that do not meet the optional technical requirements
shall not receive additional score, as per the calculation method detailed in the Procurement Data Sheet.
Fiecare echipament ofertat va fi însoțit de catalog/broșură, manual de operare/instrucțiuni de
utilizare sau orice alt document care atestă corespondența cu specificațiile tehnice minimale solicitate. În
cazul în care documentele nu sunt în original (ex. broșuri tipărite, etc.) se va preciza sursa de unde au fost
preluate (ex. producător, pagina web, etc.). Toate documentele suport vor fi redactate in limba română
sau în limba engleză.
Each tendered equipment shall be accompanied by a catalogue/brochure, an operating/user’s
manual any other document attesting that it matches the minimum technical requirements required. If the
documents are not in original version (e.g. printed brochures, etc.), the participant shall mention the source
they originated from (e.g. manufacturer, web page, etc.). All supporting documents shall be prepared in the
Romanian or English languages.
Operatorii economici ofertanți vor preciza în cadrul propunerii tehnice termenul de livrare a
echipamentelor. Livrarea se va face la locația indicată de către achizitor.
Tendering companies shall mention the equipment delivery term in their technical proposal. The
equipment shall be delivered at the location indicated by the procurer.
Ofertantul va preciza în cadrul propunerii tehnice următoarele elemente:
The tenderer shall specify the following in its technical proposal:
-

perioada de garanție acordată echipamentelor (nu se acceptă o perioadă de garanție mai
mică de 24 de luni de la data punerii în funcțiune);
the guarantee period granted for the equipment (no period less than 24 months since the date
of commissioning shall be accepted);

-

durata de punere în funcțiune (nu se acceptă o durată de punere în funcțiune mai mare de
30 zile calendaristice, pentru fiecare echipament în parte);
the commissioning period (no commissioning period higher than 30 calendar days shall be
accepted, for each individual equipment);

-

termenul de intervenție în perioada de service (nu se acceptă o perioadă mai mare de 5 zile
lucrătoare de la momentul solicitării formulate/adresate de achizitor); de asemenea,
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defecțiunile apărute în perioada de garanție din vina producătorului vor fi remediate doar
de către personalul calificat al acestuia;
the reaction period during the service (no period higher than 5 working days since the request
filed/sent by the procurer shall be accepted); also, the defects occurred during the guarantee
period for fault of the manufacturer shall be remedied only by its qualified personnel;
-

locația de livrare a utilajelor (respectiv, România, Județul Prahova, Oraș Băicoi, DN 1 Nr. 12,
dacă este cazul);
the location for the delivery of the equipment (namely, Romania, Prahova County, Băicoi, DN
1 no. 12, if applicable);

-

graficul de realizare a activității de instruire (activitatea de instruire se realiza odată cu
punerea în funcțiune a echipamentelor și va avea ca grup țintă 4 angajați ai achizitorului).
the training schedule (the training shall be done concurrently with the commissioning of the
equipment and shall be organised for a group of 4 employees of the procurer).

De asemenea, Ofertantul va asigura:
Also, the Tenderer shall provide:
▪ declarații de conformitate, certificate de calitate și certificate de garanție pentru echipamentele

furnizate;
statements of compliance, quality certifications and guarantee certificates for the equipment
supplied;
▪ suport tehnic pe întreaga perioadă de garanție.

technical support throughout the entire period of the guarantee.
Specificațiile tehnice pe care trebuie să le întrunească echipamentele ce fac obiectul prezentei
proceduri sunt următoarele:
The technical specifications that the equipment forming the object of this procedure must comply
with are the following:
Nr.
crt.

Utilaje, instalații și
echipamente tehnologice

No.

Machinery, installations
and technological
equipment

UM
MU

Cantitate
Quantity

Caracteristici tehnice
Technical characteristics

OBLIGATORII:
MANDATORY:
Linie de stocare, condiționare
și transport mălai
1

System for storage,
conditioning and transport of
corn

▪ Debit transport pneumatic pentru încărcarea
silozurilor (kg/h): min. 10.500
buc.
pcs

1

Pneumatic transport flow for loading silos
(kg/h): min. 10.500
▪ Debit sistem de cântărire siloz (kg/h): 60.000
Silo weighing system flow (kg/h): 60.000
▪ Volum siloz (lt): min. 40.000
Silo volume (lt): min. 40.000
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Nr.
crt.

Utilaje, instalații și
echipamente tehnologice

No.

Machinery, installations
and technological
equipment

UM

Cantitate

Caracteristici tehnice

MU

Quantity

Technical characteristics

▪ Volum buncăr de dozare de capacitate (lt): min.
1.390
Capacity dosing hopper volume (lt): min. 1.390
▪ Volum buncăr dozare cu con vibrator (lt): min.
1.400
Volume of the dosing hopper with vibrating
cone (lt): min. 1.400
▪ Volum siloz din oțel inoxidabil (lt): min. 10.000
Stainless steel silo volume (lt): min. 10.000
▪ Stație descărcare big bag: DA
Big bag unloading station: YES
▪ Descărcător saci tip big/bag (buc.): 1
Big/bag unloader (pcs.): 1
▪ Sistem de aspirare pulberi cu filtru static (buc.):
1
Dust extraction system with static filter (pcs.): 1
▪ Sistem transport pneumatic pentru încărcarea
silozurilor: DA
Pneumatic transport system for loading silos:
YES
▪ Silozuri din material textil (buc.): 8
Textile silos (pcs.): 8.
▪ Capacitate silozuri din material textil (mc/buc.):
aprox. 50
Textile silos capacity (mc/pc.): approx. 50
▪ Sistem de cântărire siloz cu celule inox (buc.): 8
Silo weighing system with stainless steel cells
(pcs.): 8
▪ Linii pneumatice pentru alimentarea
conveioarelor și amestecătorului intensiv (buc.):
3
Pneumatic lines for feeding conveyors and
intensive mixer (pcs.): 3
▪ Ecluze gravitaționale pentru transport
pneumatic (buc.): 3
Gravitational locks for pneumatic transport
(pcs.): 3
▪ Injector – valvă stelară cu descărcare
gravitațională (buc.): 24
Injector - stellar valve with gravitational
discharge (pcs.): 24
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Nr.
crt.

Utilaje, instalații și
echipamente tehnologice

No.

Machinery, installations
and technological
equipment

UM

Cantitate

Caracteristici tehnice

MU

Quantity

Technical characteristics

▪ Vibrosită cu cadru suport și eliminare automată
a deșeurilor (buc.): 3
Vibrating screen with support frame and
automatic waste disposal (pcs.): 3
▪ Deviator cu tambur (buc.): 4
Drum diverter (pcs.): 4
▪ Stații dozare conveioare cu alimentare
automată (buc.): 4
Conveyor dosing stations with automatic feeding
(pcs.): 4
▪ Buncăr dozare (buc.): 3
Dosing hopper (pcs.): 3
▪ Capacitate buncăr dozare (kg.): aprox. 400
Dosing hopper capacity (kg): aprox. 400
▪ Filtru dinamic autocurățire (buc.): 3
Dynamic self-cleaning filter (pcs.): 3
▪ Valvă legătură filtru cu buncărul de dozare
(buc.): 3
Filter connection valve with dosing hopper (pcs.):
3
▪ Filtru magnetic inox (buc.): 3
Stainless steel magnetic filter (pcs.): 3
▪ Conveioare transport mălai prin cablu (buc.): 3
Conveyors for transporting corn by cable (pcs.): 3
▪ Capacitate conveioare transport mălai prin
cablu (t/oră/buc.): aprox. 3
Conveyor capacity for transporting corn by cable
(t/h/pc.): approx. 3
▪ Transportor cu cablu pentru materii prime
(buc.): 3
Cable conveyor for raw materials (pcs.): 3
▪ Stație de încărcare deasupra amestecătorului
intensiv: DA
Charging station above the intensive mixer: YES
▪ Suport pentru stația de dozare de deasupra
amestecătorului intensiv: DA
Support for the dosing station above the
intensive mixer: YES
▪ Consolă pentru sprijin echipamente: DA
Equipment support console: YES
▪ Buncăr intermediar înainte de amestecătorul
intensiv dotat cu șnec: DA
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Nr.
crt.

Utilaje, instalații și
echipamente tehnologice

No.

Machinery, installations
and technological
equipment

UM

Cantitate

Caracteristici tehnice

MU

Quantity

Technical characteristics

Intermediate bunker before the intensive mixer
equipped with screw: YES
▪ Capacitate buncăr intermediar înainte de
amestecătorul intensiv (mc): aprox. 2,4
Capacity of the intermediate hopper before the
intensive mixer (mc): approx 2,4.
▪ Sistem transport mălai condiționat în silozuri cu
con vibrator: DA
Conditioned corn transport system in silos with
vibrating cone: YES
▪ Silozuri din oțel inox pentru depozitarea
mălaiului condiționat (buc.): 2
Stainless steel silos for storing conditioned corn
(pcs.): 2
▪ Capacitate silozuri din oțel inox pentru
depozitarea mălaiului condiționat (mc/buc.):
approx. 20
Capacity of stainless steel silos for the storage of
conditioned corn (mc/pc.): approx. 20
▪ Silozuri cu con vibrator și panouri din oțel
inoxidabil (buc.): 2
Silos with vibrating cone and stainless steel
panels (pcs): 2
▪ Presostat cu alarmă acustică (buc.): 2
Acoustic alarm switch (pcs.): 2
▪ Deviator cu tambur pentru conexiune cu cele 2
linii pentru conveioare (buc.): 2
Drum diverter for connection with the 2
conveyor lines: 2
▪ Linie încărcare mălai în big-bag în caz de
urgență: DA
Corn loading line in big-bag in case of
emergency: YES
▪ Grup transport pneumatic în aspirație (buc.): 1
Suction pneumatic transport group: YES
▪ Sondă de minim cu temporizator: DA
Minimum sensor with timer: YES
▪ Sistem de cântărire cisterne cu celule inox: DA
Tank weighing system with stainless steel cells:
YES
▪ Amestecător intensiv mălai din oțel inox: DA
Intensive stainless steel corn mixer: YES
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Nr.
crt.

Utilaje, instalații și
echipamente tehnologice

No.

Machinery, installations
and technological
equipment

UM

Cantitate

Caracteristici tehnice

MU

Quantity

Technical characteristics

▪ Capacitate amestecător intensiv mălai din oțel
inox (t/oră): aprox. 10
Capacity of the Intensive stainless steel corn
mixer: approx. 10
▪ Panou operare: DA
Operating panel: YES
▪ Tablou electric cu sistem PLC: DA
Electrical panel with PLC system: YES
▪ Manual de operare: DA
Operating Manual: YES
▪ Declarație de conformitate CE sau echivalent:
DA
EC Declaration of Conformity or Equivalent: YES
▪ Garanție: 24 de luni
Guarantee: 24 Months
OPȚIONALE (vor primi punctaj suplimentar ofertanții ale
căror echipamente vor întruni una sau mai multe dintre aceste
caracteristici):

OPTIONAL (tenders the equipment of which meets one or
more of these characteristics shall receive higher score):

▪ Sistem de automatizare și control integrat: DA
Integrated automation and control system.
▪ Touch screen panou operare: DA
Operating panel touch screen: YES
▪ Dimensiune touch screen panou operare: min.
15”
Operating panel touch screen size: min 15”
▪ PC industrial: DA
Industrial PC: YES
▪ Program supervizare gestiune PLC/PC: DA
PLC/PC supervision program: YES
▪ Funcție asistență online: DA
Online support function: YES
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APROBAT,
APPROVED,
Administrator
Eliodor APOSTOLESCU

CLAUZE CONTRACTUAL
CONTRACTUAL CLAUSES
Furnizare de echipamente tehnologice
1 linie de stocare, condiționare și transport mălai

Supply of technological equipment
1 system for storage, conditioning and transport of corn

COD CPV 42212 UTILAJE DE PRELUCRARE A CEREALELOR SAU A LEGUMELOR USCATE
CODE CPV 42212 MACHINERY FOR PROCESSING CEREALS OR DRIED VEGETABLES

pentru proiectul

DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A S.C.
PHOENIXY S.R.L. PRIN CONSTRUCȚIA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE
ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE
for project

DEVELOPMENT AND EXPANSION OF THE PRODUCTION CAPACITY OF
PHOENIXY S.R.L. THROUGH THE BUILDING OF A NEW PRODUCTION
UNIT AND THE PROCUREMENT OF CUTTING-EDGE EQUIPMENT
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CLAUZE CONTRACTUALE
CONTRACT DE FURNIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
Nr. …/………………….
CONTRACTUAL CLAUSES
CONTRACT FOR SUPPLY OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
No. …/………………….

1.

2.

Părțile Contractante

1.

Contracting parties

S.C. Phoenixy S.R.L., persoană juridică română,
înmatriculată la Registrul Comerțului sub Numărul
J29/1655/1992, Cod de Înregistrare Fiscală 1349786, cu
sediul în România, Județul Prahova, Băicoi, Drumul
Național 1, Numărul 12, Cod Poștal 105200, Cont
Bancar RO66RZBR0000060005989149, deschis la
Raiffeisen Bank – Agenția Prahova, reprezentata prin
Administrator – Eliodor APOSTOLESCU

Phoenixy S.R.L., a Romanian legal entity, registered
with the Trade Registry under number J29/1655/1992,
tax code 1349786, with its registered office in
Romania, Prahova County, Băicoi, Drumul Național
1, no. 12, postal code 105200, bank account
RO66RZBR0000060005989149,
opened
with
Raiffeisen Bank – Prahova Agency, represented by
Director – Eliodor APOSTOLESCU

și

and

S.C. ……………………………….. S.R.L., persoană
juridică ………….., înmatriculată la Registrul
Comerțului sub Numărul ……………………………..,
Cod de Înregistrare Fiscală …………………., cu
sediul în …………………, Municipiul ……………..,
Sector …., Strada …………………, Numărul ….….,
Cod
Poștal
……………,
Cont
Bancar
……………………………………..…………………….,
deschis la …………………………………………,
reprezentata prin ……………………..……………….

……………………………….. S.R.L., a ………….. legal
entity, registered with the Trade Registry under
number
……………………………..,
tax
code
………………….,
with its registered office in
…………………, …………….. municipality, District
…., Street…………………, no. ….…., postal
code……………,
bank
account
…………………………………………………….,
opened with …………………………………………,
represented by ……………………..…………………..

denumite în continuare separat Achizitorul, respectiv
Furnizorul și împreună Părțile, de comun acord, în
temeiul prevederilor Codului Civil și ale actelor
normative ce reglementează activitatea comercială și
non-comercială a celor două părți, au convenit să
încheie prezentul Contract de Furnizare Echipamente
Tehnologice (denumit în continuare Contractul) în
termenii și condițiile specificate în continuare.

herein after referred to separately as Procurer and
Supplier and collectively the Parties, have agreed,
according to the provisions of the Civil Code and the
legislation that regulates the commercial and noncommercial activity of the two parties, to conclude this
Contract for Supply of Technological Equipment
(herein after referred to as the Contract) under the
following terms and conditions.

Preambul
având în vedere că Achizitorul implementează
proiectul intitulat
”Dezvoltarea și extinderea
capacității de producție a S.C. Phoenixy S.R.L. prin
construcția unei noi unități de producție și achiziția
de utilaje de înaltă tehnologie”, finanțat în baza

2.

Recitals
Whereas, the Procurer is implementing the project
entitled ”Development and expansion of the
production capacity of Phoenixy S.R.L. through the
building of a new production unit and the
procurement of cutting-edge equipment”, financed
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3.

Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea
unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
stimularea investiţiilor cu impact major în economie,
cu modificările și completările ulterioare, conform
Acordului de Finanțare nr. 192/05.11.2020, emis de
Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală
Ajutor de Stat, Unitatea de Implementare a Schemei
de Ajutor de Stat instituită prin H.G. nr. 807/2014;

based on Government Decision no. 807/2014 for the
establishment of State aid schemes aiming at
encouraging investments with major impact on the
economy, as revised, according to Financing
Agreement no. 192/05.11.2020, issued by the Ministry
of Public Finance through the State Aid Directorate
General, State Aid Scheme Implementing Unit
established by Government Decision no. 807/2014;

având în vedere faptul că Furnizorul a participat la o
procedură de achiziție transparentă organizată în
conformitate cu prevederile procedurii de atribuire
aplicabile în cadrul S.C. Phoenixy S.R.L., aferentă
proiectului de investiții, elaborată în conformitate cu
prevederile Ghidul de plată a ajutorului de stat
acordat în baza Hotărârii Guvernului nr.807/2014
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având
ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în
economie, cu modificările și completările ulterioare,
Revizia 5, august 2020, cu respectarea principiilor
nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii
reciproce, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei
utilizării fondurilor, în urma căreia Furnizorul a fost
selectat pentru furnizarea echipamentelor tehnologice
ce fac obiectul Contractului;

Whereas, the Supplier has participated in a
transparent procurement procedure organised in
accordance with the provisions of the award
procedure
applicable
at
Phoenixy
S.R.L.,
corresponding to the investment project, prepared in
accordance with the provisions of the Guidelines on
the Payment of the State Aid granted according to
Government Decision no. 807/2014 for the
establishment of State aid schemes aiming at
encouraging investments with major impact on the
economy, as revised, 5th revision, August 2020, in
compliance with the principles of non-discrimination,
equal treatment, mutual recognition, transparency,
proportionality and efficient use of funds, following
which the Supplier was selected to supply the
technological equipment forming the object of the
Contract;

având în vedere că Furnizorul este o societate
comercială, având ca obiect de activitate furnizarea de
echipamente tehnologice similare celor ce fac obiectul
Contractului;

Whereas, the Supplier is a business entity, the object of
activity of which is the supply of technological
equipment similar to the one forming the object of the
Contract;

părțile au convenit să încheie prezentul Contract, cu
respectarea următoarelor clauze:

the Parties agreed to conclude this Contract, in
observance of the following provisions:

Definiții
3.1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi
interpretați astfel:
(a). Contract – prezentul Contract și toate anexele
sale;
(b). Achizitor și Furnizor – părțile contractante,
așa cum au fost identificate și definite în
cadrul prezentului Contract;
(c). Caiet de Sarcini – specificațiile tehnice
elaborate de către Achizitor și asumate de
către Furnizor în cadrul procedurii de
furnizare de echipamente tehnologice (1
linie de stocare, condiționare și transport mălai),
conform Ofertei furnizorului, desfășurată în
conformitate cu prevederile procedurii de
atribuire aplicabile în cadrul S.C. Phoenixy
S.R.L., aferentă proiectului de investiții,
elaborată în conformitate cu prevederile

3.

Definitions
3.1. In this Contract, the following terms shall be
interpreted as follows:
(a). Contract – this Contract and all the annexes
hereto;
(b). Procurer and Supplier – the contracting
parties, as identified and defined hereunder;
(c). Specifications – the technical specifications
prepared by the Procurer and assumed by
the Supplier in the procedure for the supply
of technological equipment (1 system for
storage, conditioning and transport of corn)
according to Supplier’s Quotation, taking
place in accordance with the provisions of
the award procedure applicable at Phoenixy
S.R.L., corresponding to the investment
project, prepared in accordance with the
provisions of the Guidelines on the Payment
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(d).

(e).

(f).

(g).

(h).

(i).

Ghidul de plată a ajutorului de stat acordat
în baza Hotărârii Guvernului nr.807/2014
pentru instituirea unor scheme de ajutor de
stat având ca obiectiv stimularea
investiţiilor cu impact major în economie, cu
modificările și completările ulterioare,
Revizia 5, august 2020, cuprinzând
cantitățile și specificațiile, condițiile de
transport, recepție, punere în funcțiune,
service, garanție, cerințe suplimentare, etc.;
Finanțatorul – Ministerul Finanțelor Publice
prin Direcția Generală Ajutor de Stat,
Unitatea de Implementare a Schemei de
Ajutor de Stat instituită prin H.G. nr.
807/2014;
Forța majoră – o împrejurare de origine
externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă și inevitabilă, care se află în
afara controlului oricărei Părți, care nu se
datorează greșelii sau vinei acestora, și care
face imposibilă executarea, și respectiv,
îndeplinirea Contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluții,
incendii sau inundații, epidemii sau orice
catastrofe naturale, restricții apărute ca
urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea
nefiind
exhaustivă,
ci
enunțiativă. Nu este considerat forță majoră
un eveniment de natura celor de mai sus care,
fără a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligațiilor
de către una dintre Părți;
Oferta – oferta financiară și oferta tehnică
depuse de Furnizor în cadrul procedurii de
atribuire a Contractului;
Prețul contractului – prețul plătit de către
Achizitor Furnizorului, în baza Contractului,
pentru
îndeplinirea
integrală
și
corespunzătoare a tuturor obligațiilor
asumate prin Contract;
Echipamentele – echipamentele având
caracteristicile specificate în Caietul de
Sarcini și cuprinse în Ofertă, pe care
Furnizorul se obligă prin Contract să le
livreze conform Ofertei Furnizorului și să le
pună în funcțiune în locațiile indicate de către
Achizitor;
Proiectul – proiectul implementat de către
Achizitor, intitulat
”Dezvoltarea și
extinderea capacității de producție a S.C.
Phoenixy S.R.L. prin construcția unei noi
unități de producție și achiziția de utilaje de
înaltă tehnologie”, finanțat în baza Hotărârii
Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea

of the State Aid granted according to
Government Decision no. 807/2014 for the
establishment of State aid schemes aiming at
encouraging investments with major impact
on the economy, as revised, 5th revision,
August 2020, containing the quantities and
specifications,
transport
conditions,
reception,
commissioning,
service,
guarantee, additional requirements, etc.;

(d). Financing Entity – Ministry of Public Finance
through the State Aid General Directorate,
State Aid Scheme Implementing Unit
established by Government Decision no.
807/2014;
(e). Force Majeure – an external circumstance, of
an extraordinary nature, completely
unpredictable and unavoidable, outside the
control of any of the Parties, which is not the
result of their error or fault, and which makes
it impossible to execute and fulfil the
Contract; events such as the following shall
be deemed force majeure: wars, revolutions,
fires or floods, epedemic, or any acts of God,
restrictions caused by a quarantine, embargo,
the list of which is not exhaustive, but only
illustrative. An event such as the above that
does not create the impossibility to fulfil the
Contract, but makes it extremely costly for
one of the Parties to fulfil its obligations shall
not be deemed Force Majeure;
(f). Tender – the financial tender and the
technical tender submitted by the Supplier in
the Contract award procedure;
(g). Contract Price – the price paid by the
Procurer to the Supplier under the Contract
for the full and proper fulfilment of all the
obligations assumed according to the
Contract;
(h). Equipment – the equipment that has the
characteristics specified in the Specifications
and included in the Tender, which the
Supplier undertakes under the Contract to
deliver the Equipment according to
Supplier’s Quotation and commission in the
locations indicated by the Procurer;
(i). Project – the project implemented by the
Procurer, entitled “Development and
expansion of the production capacity of
Phoenixy S.R.L. through the building of a
new production unit and the procurement
of cutting-edge equipment”, financed based
on Government Decision no. 807/2014 for
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(j).

4.

unor scheme de ajutor de stat având ca
obiectiv stimularea investiţiilor cu impact
major în economie, cu modificările și
completările ulterioare, conform Acordului
de Finanțare nr. 192/05.11.2020, cofinanțat de
către Finanțator;
Servicii – serviciile punere în funcțiune a
echipamentelor aferente Proiectului, precum
și, după caz, orice alte servicii accesorii,
specifice perioadei de garanție.

Interpretare

(j).

4.

Obiectul Contractului
5.1. Obiectul prezentului constă în furnizarea de către
Furnizor a următoarelor echipamente tehnologice,
conform Ofertei Furnizorului:
(a). Linie de stocare, condiționare și transport mălai
(1 buc.).
5.2. Echipamentele menționate la Art. 5.1. vor respecta
întocmai oferta tehnică a Furnizorului, cum a fost
aceasta prezentată în procesul de evaluare a
ofertelor.
5.3. Furnizorul se obligă să asigure:
(a). transportul echipamentelor până la locația
indicată de către Achizitor, situată în
România, Județul Prahova, Băicoi, Drumul

Interpretation
4.1. In this Contract, except otherwise provided, words
in singular shall also include words in plural and
vice-versa, where it is permitted by the context.

4.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi
contrare, cuvintele la forma singular vor include și
forma de plural și vice-versa, acolo unde acest
lucru este permis de context.
4.2. Termenul zi sau zile, sau orice referire la zile
reprezintă zile calendaristice, dacă nu există o altă
precizare specifică.
4.3. Dacă la un moment dat oricare dintre clauzele
prezentului Contract este sau devine nulă,
nevalabilă, sau de natură să nu mai producă efecte
în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile,
valabilitatea celorlalte dispoziții ale Contractului
nu va fi afectată, acestea continuând să fie valabile
și să producă efecte juridice. Prevederea nulă,
nevalabilă sau care nu produce efecte va fi
considerată ca fiind înlocuită cu dispoziție valabilă
care se apropie cel mai mult de voința Părților, așa
cum este aceasta exprimată în prezentul Contract;
4.4. În vederea determinării voinței reale a Părților, în
caz de dubiu asupra interpretării clauzelor
prezentului Contract, Părțile vor face apel la
prevederile documentației de atribuire, inclusiv,
după caz, la clarificările emise de Achizitor în
cadrul procedurii de achiziție încheiată cu
atribuirea prezentului Contract.
5.

the establishment of State aid schemes
aiming at encouraging investments with
major impact on the economy, as revised,
according to Financing Agreement no.
192/05.11.2020, co-financed by the Financing
Entity;
Services – the commissioning of the Project
equipment, as well as, if applicable, any other
related services specific to the warranty
period.

4.2. The term day or days, or any reference to days shall
mean calendar days, unless otherwise specifically
provided.
4.3. If, at a given time, any of the provisions hereof is or
becomes null, invalid or does not produce effects
in accordance with the applicable legal provisions,
then the validity of the other provisions of the
Contract shall not be affected and they shall
continue to remain valid and to produce legal
effects. The provision that is null, invalid or does
not produce effects shall be deemed replaced with
a valid provision that expresses as closest as
possible the Parties’ will, as manifested herein;
4.4. In order to determine the Parties’ genuine will, in
case of any doubts as to how to interpret the
provisions hereof, the Parties shall rely on the
provisions of the award documentation, including,
as applicable, the clarifications issued by the
Procurer in the procurement procedure ending
with the award of this Contract.
5.

Scope of the Contract
5.1. The scope hereof is the supply by the Supplier of
the following technological equipment, according
to Supplier’s Quotation:
(a). System for storage, conditioning and transport of
corn (1 pcs).
5.2. The equipment mentioned under article 5.1. shall
be exactly the same as the equipment mentioned in
the Supplier’s technical proposal, as the latter was
presented in the tender assessment process.
5.3. The Supplier undertakes to ensure:
(a). the transport of the equipment to the
location indicated by the Procurer, located
in Romania, Prahova County, Băicoi,
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(b).
(c).
(d).

(e).

(f).

6.

Național 1, Numărul 12, Cod Poștal 105200
(dacă este cazul);
punerea în funcțiune a echipamentelor;
instruirea personalului indicat de către
Achizitor;
garanție pentru produsele livrate pentru o
perioadă de ….. (minim 24 luni) de la data
punerii în funcțiune a echipamentelor;
declarații de conformitate, certificate de
calitate și certificate de garanție pentru
echipamentele furnizate;
suport tehnic pe întreaga perioadă de
garanție.

Durata Contractului

(b).
(c).
(d).

(e).

(f).

6.

6.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării
sale de către ultima Parte și încetează să producă
efecte după expirarea perioadei de garanție a
echipamentelor.
6.2. Termenul de livrare a echipamentelor ce fac
obiectul Contractului este de ... zile (maxim 270 zile
calendaristice) de la data semnării contractului și
plata avansului menționat la articolul 8.1, oricare
dintre aceste date intervine prima.
6.3. Termenul de punere în funcțiune a echipamentelor
ce fac obiectul Contractului și de instruire a
personalului Achizitorului este de ... zile (maxim 30
zile calendaristice), calculate de la data expirării
termenului de livrare.
6.4. Durata prestării serviciilor și/sau durata de
valabilitate a Contractului pot fi modificate prin act
adițional de către părți, în funcție de evenimentele
apărute pe parcursul executării Contractului, ce nu
puteau fi anticipate de către părți la momentul
semnării sale, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
7.

Prețul Contractului
7.1. Prețul Contractului, respectiv prețul aferent
furnizării echipamentelor tehnologice ce fac
obiectul Contractului, la locația indicată de către
Achizitor este de …. (moneda contractului), conform
ofertei financiare asumată de către Furnizor.
7.2. De asemenea, prețul Contractului include
asigurarea transportului extern și a celui intern
de la Furnizor la sediul Achizitorului, punerea
în funcțiune și instruirea personalului.
7.3. Valoarea Contractului este fermă pe întreagă
durată a Contractului și nu poate fi ajustată.

Drumul Național 1, no. 12, postal code
105200 (if applicable);
the commissioning of the equipment;
the training of the staff indicated by the
Procurer;
a warranty for the products delivered for a
period of ..... (minimum 24 months) from the
date of commissioning of the equipment;
statements
of
compliance,
quality
certificates and warranty certificates for the
supplied equipment;
technical support throughout the entire
duration of the warranty.

Duration of the Contract
6.1. This Contract shall enter into force upon its signing
by the last Party and shall cease to produce effect
after expiry of the warranty period of the
equipment.
6.2. The delivery term of the equipment forming the
object hereof shall be ... days (maximum 270 calendar
days) since the signing of the contract and receipt of
the agreed down payment mentioned under
article 8.1, whichever occurs last.
6.3. The term for the commissioning of the equipment
forming the object hereof and training of the
Procurer’s staff shall be ... days (maximum 30
calendar days), calculated since the expiry of the
delivery term.
6.4. The duration of the services and/or validity of the
Contract may be changed by the Parties through
an addendum, depending on the events that occur
throughout the execution of the Contract, events
which could not be anticipated by the Parties upon
signing the Contract, in observance of the legal
provisions in force.

7.

Price of the Contract
7.1. The price of the Contract, i.e. the price for the
delivery of the technological equipment forming
the object of the Contract, to the location indicated
by the Procurer shall be ... (currency of the contract),
according to the financial tender assumed by the
Supplier.
7.2. In addition, the price of the Contract includes the
foreign and domestic transport from the
Supplier to the Procurer’s headquarters
commissioning and training of Procurer’s staff.
7.3. The price of the Contract shall be firm throughout
the entire duration of the Contract and cannot be
adjusted.
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8.

9.

Modalitatea de Facturare și Plată

8.

Method of invoicing and payment

8.1. Facturarea echipamentelor ce fac obiectul
prezentului Contract se realizează astfel:

8.1. The equipment forming the object of this Contract
shall be invoiced as follows:

(a). 30% din prețul contractului, sub formă de
avans, după semnarea contractului, pe baza
unei scrisori de garanție bancară pentru suma
solicitată, emisă în beneficiul Achizitorului, a
cărei valabilitate trebuie să acopere perioada
până la data punerii în funcțiune a
echipamentelor;

(a). 30% of the Contract price, as down payment
after signing the Contract, based on a letter
of bank guarantee for the amount requested,
issued in favour of the Procurer, the validity
of which shall cover the period up the date of
commissioning the equipment;

(b). 65% din prețul contractului, înainte de
livrarea echipamentelor, pe baza unei
scrisori de garanție bancară pentru suma
solicitată, emisă în beneficiul Achizitorului, a
cărei valabilitate trebuie să acopere perioada
până la data punerii în funcțiune a
echipamentelor;

(b). 65% of the Contract price, prior to the
delivery of the equipment, based on a letter
of bank guarantee for the amount requested,
issued in favour of the Procurer, the validity
of which shall cover the period up to the date
of commissioning the equipment;

(c). 5% din prețul contractului, după punerea în
funcțiune a echipamentelor.
8.2. Plata facturilor ce fac obiectul prezentului Contract
se realizează în termen de 10 zile de la emiterea
acestora, conform prevederilor Articolului 8.1.

(c). 5% of the Contract price, after the
commissioning of the equipment.
8.2. The invoices forming the object of this Contract
shall be paid within 10 days from issuance thereof,
according to the provisions of article 8.1.

Documentele Contractului
9.1. Documentele prezentului Contract, ce constituie
Anexă la acesta sunt:

9.

Contract documents
9.1. The documents of this Contract, annexed hereto
shall consist of:

(a). oferta furnizorului;

(a). supplier’s Quotation.

(b). propunerea tehnică și propunerea financiară,
inclusiv eventualele clarificări făcute de
Furnizor pe parcursul perioadei de evaluare
a ofertelor;

(b). the technical proposal and the financial
proposal, including any clarifications made
by the Supplier throughout the period of
assessment of tenders;

(c). procesul verbal de punere în funcțiune.

(c). the commissioning protocol.

10. Caracterul confidențial al informațiilor și drepturile
de proprietate

10. Confidentiality of information and property rights

10.1.

Prin natura sa, Contractul și clauzele acestuia
nu sunt confidențiale, însă informațiile și
documentele vehiculate între părți în baza
Contractului sau ofertele comerciale, sau orice
alte documente și corespondență rezultate din
executarea acestuia (denumite în continuare
Informațiile) au caracter confidențial.

10.1.

10.2.

O parte contractantă nu are dreptul, fără
acordul scris al celeilalte părți:
(a). să facă cunoscute Informațiile unei terțe
părți, în afara acelor persoane implicate în
îndeplinirea Contractului;
(b). să utilizeze Informațiile obținute sau la care
are acces în perioada de derulare a

10.2.

By its nature, the Contract and the provisions
hereof are not confidential, but the information
and documents transmitted between the
parties under the Contract or the commercial
offers or any other documents and
correspondence arising out of the execution
hereof (herein after referred to as the
Information) shall be confidential.
Neither contracting party may, without the
written consent of the other party:
(a). disclose the information to a third party,
except the persons involved in the
fulfilment of the Contract;
(b). use the Information obtained or to which it
has access throughout the development of
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Contractului, în alt scop decât acela de a-și
îndeplini obligațiile Contractuale.
10.3.

10.4.

10.5.

Prin excepție de la prevederile Articolului 10.2.,
Achizitorul are dreptul de a face publice
Informațiile următoarelor instituții și/sau
persoane:
(a). Ministerul Finanțelor Publice și structurile
sale deconcentrate;
(b). Organismele autorizate pentru efectuarea
misiunilor de audit și verificare a modului
de implementare a proiectelor cofinanțate
din ajutoare de stat nerambursabile.
Dezvăluirea informațiilor față de persoanele
implicate în îndeplinirea Contractului se va
face confidențial și se va extinde numai asupra
acelor Informații necesare în vederea
îndeplinirii Contractului.
O parte contractantă va fi exonerată de
răspunderea pentru dezvăluirea Informațiilor
dacă:
(a). informațiile erau cunoscute părții
contractante care le dezvăluie înainte ca ea
să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă;
(b). informațiile au fost dezvăluite după ce a
fost obținut acordul scris al celeilalte părți
contractante
pentru
o
asemenea
dezvăluire;
(c). informațiile au fost dezvăluite ca urmare a
unor constrângeri legale în acest sens;
(d). informațiile au fost dezvăluite întrucât
natura acestora era publică la data
dezvăluirii lor.

11. Drepturile și obligațiile Achizitorului
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Achizitorul are obligația de a achita facturile
fiscale emise de către Furnizor, conform
termenelor și condițiilor de plată consemnate în
prezentul Contract.
Achizitorul are obligația de a colabora cu
Furnizorul în procesul de furnizare a
echipamentelor ce fac obiectul Contractului.
Achizitorul are dreptul de a refuza recepția
echipamentelor furnizate de către Furnizor, dacă
acestea nu corespund cu specificațiile tehnice
asumate de către acesta în oferta tehnică, sunt
neconforme din puncte de vedere calitativ,
prezintă urme de utilizare anterioară, sau orice
alte vicii identificate în cu prilejul punerii în
funcțiune.
Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția
Furnizorului informațiile necesare pentru

the Contract, for another purpose than for
the fulfilment of its contractual obligations.
10.3.

By way of exception from the provisions of
article 10.2., the Procurer is entitled to make
public the Information to the following
institutions and/or individuals:
(a). the Ministry of Public Finance and its
decentralised structures;
(b). the bodies authorised to carry out the audit
engagements and verify how projects cofinanced by State grants are implemented.

10.4.

The disclosure of the Information to the
persons involved in the fulfilment of the
Contract shall be confidential and shall extend
only to such Information that is required in
order to carry out the Contract.
Either contracting party shall be exonerated
from liability for disclosing Information if:

10.5.

(a). the information was known to the
disclosing contracting party before such
information was received from the other
contracting party;
(b). the information was disclosed after
obtaining the written consent of the other
contracting party for such disclosure;
(c). the information was disclosed following
legal constraints in such respect;
(d). the information was disclosed because it
was public at the date of its disclosure.

11. The Procurer’s rights and obligations
11.1.

The Procurer shall pay the fiscal invoices issued
by the Supplier, according to the payment terms
and conditions provided hereunder.

11.2.

The Procurer shall collaborate with the Supplier
in the delivery of the equipment forming the
object of this Contract.
The Procurer may refuse to accept the equipment
delivered by the Supplier, if it does not meet the
technical specifications assumed by it in the
technical tender, is inconsistent in terms of
quality, show signs of previous utilisation or any
other
defects
identified
during
the
commissioning.

11.3.

11.4.

The Procurer shall provide the Supplier with the
information required for the execution of this
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11.5.

executarea prezentului Contract, fiind pe deplin
responsabil de exactitatea documentelor și a
oricăror alte informații furnizate Furnizorului,
precum și pentru dispozițiile/instrucțiunile sale.
Achizitorul are obligația de a asigura condițiile
necesare montajului echipamentelor furnizate.

12. Drepturile și obligațiile Furnizorului
12.1.

Furnizorul are obligația de a furniza
echipamentele ce fac obiectul Contractului, la
standardele de calitate și în condițiile prevăzute
în prezentul Contract, în Ofertă, și în
conformitate cu dispozițiile legale în materie.
12.2. Furnizorul are obligația de a asigura transportul
echipamentelor până la locația indicată de către
Achizitor (dacă este cazul).
12.3. Furnizorul este obligat să asigure instruire de
specialitate personalului indicat de către
Achizitor.
12.4. Furnizorul este obligat să asigure garanție
echipamentelor furnizate pentru o perioadă de
… (minim 24 luni) de la data punerii în funcțiune.
12.5. Furnizorul este obligat să asigure suportul tehnic
necesar pe întreaga perioadă de garanție a
echipamentelor.
12.6. Furnizorul este obligat să pună la dispoziția
Achizitorului declarațiile de conformitate,
certificatele de calitate și certificatele de garanție
pentru echipamentele achiziționate.
12.7. Furnizorul este obligat să pună la dispoziția
Achizitorului un set de instrucțiuni în limba
română pentru utilizarea echipamentelor,
precum și un set de instrucțiuni pentru
efectuarea operațiunilor de mentenanță pentru
fiecare echipament.
12.8. Furnizorul este obligat să asigure în perioada de
garanție intervenția asupra produsului defect în
termen de …. (maxim 30 zile) de la sesizarea
defecțiunii de către Achizitor.
12.9. Furnizorul este obligat să asigure înlocuirea
produsului defect în perioada de garanție în
termen de … (maxim 30 zile calendaristice) de la
constatarea defecțiunii și a faptului că aceasta nu
este imputabilă Achizitorului, în cazul în care
reparația nu este posibilă.
12.10. Furnizorul are obligația să consulte Achizitorul
cu privire la modul de executarea a obligațiilor
contractuale și să ia în considerare observațiile
făcute de acesta.
12.11. Furnizorul are obligația de a solicita informații și
documente aparținând Achizitorului, în măsura
în care acestea sunt necesare pentru furnizarea

11.5.

Contract, and shall be solely responsible for the
accuracy of the documents and of any other
information provided to the Supplier, and for its
dispositions/instructions.
The Procurer shall ensure the necessary
conditions for the installation of the delivered
equipment

12. The Supplier’s rights and obligations
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

The Supplier shall deliver the equipment
forming the object of the Contract at the quality
standards and under the conditions provided
herein, in the Tender and in accordance with the
legal provisions in the field.
The Supplier shall ensure the transport of the
equipment to the location indicated by the
Procurer (if applicable).
The Supplier shall make sure that the staff
designated by the Procurer receives specialised
training.
The Supplier shall ensure a warranty for the
equipment supplied, for a period of … (minimum
24 months) since the commissioning date.
The Supplier shall ensure the technical support
required throughout the entire period of
guarantee of the equipment.
The Supplier shall provide the Procurer with the
statements of compliance, quality certificates and
certificates of warranty for the equipment
procured.
The Supplier shall provide the procurer with a
set of instructions in the Romanian language for
the use of the equipment, as well as a set of
instructions on how to do the maintenance for
each equipment.
Throughout the warranty period, the Supplier
shall ensure the repair of the defective product
within …. (maximum 30 days) since the Procurer
has communicated the defect.
The Supplier shall replace the defective product
within the warranty period within .... (maximum
30 calendar days) since the defect was found and it
was established that the defect is not ascribable to
the Procurer, if the repair is not possible.

12.10. The Supplier shall consult with the Procurer
regarding the fulfilment of its contractual
obligations and shall take into account the
feedback of the latter.
12.11. The Supplier shall request information and
documents belonging to the Procurer, if such are
required for the supply of the technological
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echipamentelor tehnologice ce fac obiectul
Contractului.
12.12. Furnizorul are obligația de emite facturi fiscale
pentru echipamentele tehnologice furnizate,
conform termenilor și condițiilor stipulate în
Contract.
12.13. Furnizorul are obligația de a furniza
echipamentele în termenul asumat prin
prezentul Contract, cu excepția cazului în care nu
intervin modificări convenite de ambele părți în
acest sens, sau a cazului în care nu intervin
suspendări în desfășurarea Contractului cauzate
de forța majoră.
12.14. Furnizorul are obligația de a furniza documente/
informații suplimentare Achizitorului, ce țin de
modul de îndeplinire a contractului și de
capacitatea sa în acest sens, în situația în care
acestea sunt solicitate de către una din instituțiile
menționate la Art. 10.3.
12.15. Furnizorul are dreptul de a refuza furnizarea
documentelor/informațiilor menționate la Art.
12.14., dacă:
(a). nu există un document oficial transmis de
către Achizitor și semnat de către una din
instituțiile îndreptățite să îl solicite, din care
să reiasă necesitatea furnizării acestor
documente/informații;
(b). documentele/informațiile
solicitate
fac
referire la o perioadă din trecut, iar eliberarea
lor cu valabilitate la data respectivă nu este
posibilă;
(c). furnizarea
respectivelor
documente/
informații implică costuri administrative, iar
suportarea acestora nu cade în sarcina
Achizitorului.
12.16. Furnizorul are dreptul de a sista executarea
obligațiilor contractuale, dacă Achizitorul are
obligații scadente față de Furnizor, conform
termenilor și condițiilor prezentului Contract.
12.17. Furnizorul are dreptul de a încasa
contravaloarea echipamentelor tehnologice
furnizate.
12.18. Furnizorul are obligația de a deplasa personal
tehnic specializat, pentru efectuarea punerii în
funcțiune a echipamentelor, respectiv pentru
instruirea personalului tehnic indicat de către
Achizitor.
12.19. Furnizorul are obligația de a garanta că
echipamentele furnizate în cadrul Contractului
sunt noi, de ultimă generație și înglobează cele
mai recente tehnologii în domeniu.
12.20. Furnizorul are obligația ca pe perioada de
garanție să execute reparațiile reclamate de
echipamentele furnizate, să le înlocuiască, dacă

equipment forming the object of the Contract.
12.12. The Supplier shall issue fiscal invoices for the
technological equipment delivered, according to
the terms and conditions stipulated by the
Contract.
12.13. The Supplier shall deliver the equipment within
the term assumed hereunder, except if changes
agreed upon by both parties in this respect occur
or if suspensions in the execution of the Contract
arise, caused by force majeure.

12.14. The
Supplier shall provide additional
documents/information to the Procurer, which
relate to the way in which the Contract is carried
out and to its capabilities in this respect, if such
are requested by either of the institutions
mentioned at article 10.3.
12.15. The Supplier may refuse to provide the
additional documents/information mentioned at
article 12.14., if:
(a). there is no official document sent by the
Procurer and signed by one of the institutions
entitled to request it, establishing the
necessity to provide such documents/
information;
(b). the documents/information requested make
reference to a past period, and their issuance
with validity as at such date is not possible;

(c). the provision of such documents/information
implies administrative costs and it is not the
responsibility of the Procurer to bear such
costs.
12.16. The Supplier is entitled to cease to fulfil its
contractual obligations if the Procurer has
outstanding obligations towards the Supplier,
according to the terms and conditions hereof.
12.17. The Supplier is entitled to collect the counter
value of the technological equipment
delivered.
12.18. The Supplier shall send specialised technical
staff to carry out the commissioning of the
equipment and to train the technical staff
designated by the Procurer.
12.19.

12.20.

The Supplier shall warrantees that the
equipment delivered hereunder is new,
cutting-edge and encompasses the latest
technologies in the field.
Throughout the warranty period, the Supplier
shall make the repairs required to the
equipment delivered, shall replace it, if
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12.21.

12.22.

este necesar, precum și să pună la dispoziția
Achizitorului piesele de schimb necesare, după
caz.
Având în vedere că prezentul Contract este
cofinanțat parțial din ajutoare de stat,
provenind de la Ministerul Finanțelor Publice
prin Direcția Generală Ajutor de Stat, Unitatea
de Implementare a Schemei de Ajutor de Stat
instituită prin H.G. nr. 807/2014, Furnizorul are
obligația să coopereze cu Finanțatorul și să îi
pună la dispoziție toată documentația solicitată
oricând acest fapt este necesar. De asemenea,
Furnizorul va permite tuturor organelor
competente să verifice, prin examinarea
documentelor sau prin verificare la fața locului,
implementarea Proiectului și să efectueze un
audit complet al conturilor, documentelor
contabile și al oricăror altor documente
relevante pentru finanțarea Proiectului.
Furnizorul are obligația de a obține și păstra
toate documentele necesare bunei derulări a
Contractului din care să reiasă conformitatea
Echipamentului cu specificațiile tehnice, parte
a documentației de atribuire, și să le pună la
dispoziția Achizitorului, în conformitate cu
prevederile legii și ale Contractului.

13. Livrarea, punerea
personalului
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

în

funcțiune

și

instruirea

Livrarea echipamentelor se va realiza în termen
de …. (maxim 270 zile calendaristice) de la data
semnării contractului și plata avansului prevăzut
la articolul 8.1, oricare dintre acestea intervine
prima.
Procesul de recepție se finalizează cu un proces
verbal de recepție prin care se consemnează
rezultatul recepției.
Ulterior finalizării procesului de punerea în
funcțiune, Furnizorul are obligația de a instrui
personalul tehnic indicat de către Achizitor cu
privire la utilizarea echipamentelor.
Împreună cu echipamentul, Furnizorul va preda
Achizitorului documentele care îl însoțesc, după
caz: Declarația de Conformitate, Certificat de
Garanție, Certificat de Calitate, Manual(e) de
efectuare a operațiunilor de mentenanță; scheme
electrice, scheme mecanice, lista pieselor de
schimb, inclusiv frecvența înlocuirii lor pe durata
de garanție, etc.

necessary, and shall provide the Procurer with
the required spare parts, if the case.
12.21.

Given that this Contract is co-financed by State
aid from the Ministry of Public Finance
through the State Aid Directorate General, the
State Aid Scheme Implementing Unit
established by Government Decision no.
807/2014, the Supplier shall cooperate with the
Financing Entity and shall provide it with all of
the documents required, anytime necessary.
Also, the Supplier shall allow all competent
bodies to check, by examination of the
documents or on-site verifications, the
implementation of the Project and to conduct a
full audit of the accounts, accounting
documents and any other documents relevant
for the financing of the Project.

12.22.

The Supplier shall procure and keep all
documents required for the proper
performance of the Contract, establishing that
the Equipment is compliant with the technical
specifications
part
of
the
award
documentation, and shall present them to the
Procurer, in accordance with the legal
provisions and the Contract.

13. Delivery, commissioning and staff training

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

The equipment shall be delivered within ...
(maximum 270 calendar days) since the signing
date of the contract and receipt of the agreed
down payment mentioned under article 8.1,
whichever occurs last.
The acceptance process shall end with an
acceptance protocol which shall record the
outcome of the acceptance.
After the commissioning process is complete, the
Supplier shall train the technical staff designated
by the Procurer on how to use the equipment.
With the equipment, the Supplier shall deliver to
the Procurer the accompanying documents, as
the case may be: Statement of Compliance,
Certificate of warranty, Quality Certificate,
Maintenance
Manual;
electrical
charts,
mechanical charts, list of spare parts including
the rate of replacement during the warranty
period, etc.
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14. Sancțiuni pentru
obligațiilor
14.1.

14.2.

14.3.

neîndeplinirea

culpabilă

a

Nerespectarea obligațiilor asumate prin Contract
de către una dintre Părți, în mod culpabil și
repetat, dă dreptul părții lezate de a considera
Contractul reziliat de drept.
Nerespectarea termenului de livrare și punere în
funcțiune de către Furnizor, conform clauzelor
contractuale, dă dreptul Achizitorului de a
percepe penalități de întârziere în valoare de
0,5% din valoarea Contractului, pentru fiecare
săptămână întreagă de întârziere, dar nu mai
mult de 5% din valoarea Contractului.
Rezilierea Contractului de către una dintre părți
nu afectează obligațiile restante existente între
Părți apărute până la momentul rezilierii de
drept a Contractului.

15. Încetarea Contractului
15.1.

Prezentul Contract încetează de drept, imediat,
fără punere în întârziere și fără intervenția unei
instanțe de judecată în următoarele situații:

14. Sanctions for culpable non-fulfilment of obligations

14.1.

14.2.

14.3.

15. Termination of the Contract
15.1.

(a). prin ajungerea la termen;
(b). prin acordul de voință al părților, liber
consimțit și consemnat în scris.
16. Forța majoră
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment mai
presus de controlul Părților, care nu se datorează
greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi
prevăzut în momentul încheierii Contractului și
care face imposibilă executarea și respectiv,
îndeplinirea Contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaiele, revoluțiile,
incendiile, inundațiile, epidemiile sau orice alte
catastrofe naturale, restricțiile apărute ca urmare
a unei carantine, embargourile, enumerarea
nefiind exhaustivă, ci enunțiativă.
Nu este considerat forță majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre
părți.
Forța majoră se comunică de către partea care o
invocă celeilalte părți, în termen de maxim 5 zile
de la apariția sa, și de asemenea, în termen de 5
zile de când aceasta încetează.
În situația în care forța majoră acționează mai
mult de 180 de zile, oricare dintre părți poate
denunța unilateral Contractul.

Either Party’s failure to fulfil its obligations under
the Contract, culpably and repeatedly, shall
entitle the aggrieved party to deem this Contract
terminated as of right.
The Supplier’s failure to meet the term of
delivery and commissioning, according to the
contractual provisions, shall entitle the Procurer
to charge delay penalties amounting to 0.5% of
the value of the delayed part of the equipment,
for each full week of default, but not exceeding
5% of the aforementioned value.
The termination of the Contract by either party
shall not affect the existing outstanding
obligations between the Parties that arose prior
to the de jure termination of the Contract.

This Contract shall cease as of right and
immediately without a prior notice and without
the intervention of a court of law in the following
cases:
(a). upon expiry;
(b). by the parties’ mutual consent, given freely
and in writing.

16. Force majeure
16.1.

Force majeure shall mean an event beyond the
Parties’ control, which is not due to the Parties’
fault or error, which could not be foreseen upon
the conclusion of the Contract and which makes
it impossible to execute and carry out the
Contract; the following events shall be deemed
force majeure: wars, revolutions, fires, floods
epedemic or any other acts of God, restrictions
caused by quarantine, embargoes, the list of
which is not exhaustive, but only illustrative.

16.2.

An event such as the above that does not create
the impossibility to fulfil the Contract, but makes
it extremely costly for one of the Parties to fulfil
its obligations shall not be deemed Force
Majeure.
The force majeure event shall be communicated
by the invoking party to the other party within
maximum 5 days from occurrence and also
within 5 days after it ceases.
If the force majeure events produces effects for
more than 180 days, then any of the parties may
unilaterally terminate the Contract.

16.3.

16.4.

66

S.C. Phoenixy S.R.L.
RO 1349786 J29/1655/1992
România, Prahova County, Băicoi, DN 1 no. 12
Postal Code 105200

office@phoenixy.ro

17. Amendamente
17.1.

17.2.

Părțile au dreptul, pe durata de valabilitate a
Contractului, să convină modificarea clauzelor
contractuale, prin act(e) adiționale, în cazul
apariției unor circumstanțe care lezează
interesele legitime ale acestora și care nu au putut
fi prevăzute la data semnării Contractului.
Prin excepție de la prevederile Art. 17.1, valoarea
totală a Contractului nu poate fi modificată.

18. Subcontractarea
18.1.

18.2.
18.3.

Furnizorul are dreptul de a subcontracta anumite
componente ale prestației furnizării de
echipamente, cu respectarea condițiilor de
eligibilitate aplicabile Furnizorului în procedura
de atribuire, după cum urmează:
(a). fără
notificarea
prealabilă
a
Achizitorului, în limita a maxim 25%
din valoarea Contractului;
(b). cu notificarea prealabilă a Achizitorului,
în limita a maxim 49% din valoarea
Contractului.
Nu este permisă subcontractarea a mai mult de
49% din valoarea Contractului
În caz de subcontractare, Furnizorul este
singurul răspunzător în raport cu Achizitorul
pentru serviciile prestate.

19. Cesiunea
19.1.

Cesiunea Contractului este interzisă.

20. Comunicări
20.1.
20.2.

Comunicările între părți referitoare la Contract se
vor efectua verbal sau în scris.
Pentru opozabilitate în raport cu terții, vor fi
luate în considerare exclusiv comunicările scrise,
transmise prin fax, poștă/curier sau e-mail, în
măsura în care poate fi identificat expeditorul
acestora și ora/data când au fost transmise.

21. Soluționarea Litigiilor
21.1.

21.2.

Furnizorul și Achizitorul vor face toate eforturile
pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînțelegere sau dispută care se
poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea Contractului.
Dacă după 30 zile de la începerea acestor

17. Amendments
17.1.

17.2.

Throughout the validity of the Contract, the
Parties shall be entitled to agree to modify the
contractual clauses by addendum(a), if
circumstances arise that affect their legitimate
interests and that could not be foreseen upon
signing the Contract.
By way of exception from the provisions of article
17.1, the total value of the Contract may not be
modified.

18. Subcontracting
18.1.

18.2.
18.3.

The Supplier shall be entitled to subcontract
certain components of the delivery of the
equipment, in compliance with the eligibility
requirements applicable to the Supplier in the
award procedure, as follows:
(a). without prior notice sent to the
Procurer, within the limit of maximum
25% of the Contract value;
(b). with prior notice sent to the Procurer,
within the limit of maximum 49% of the
Contract value.
The subcontracting of more than 49% of the
Contract value shall not be permitted.
In case of subcontracting, the Supplier shall be
solely liable towards the Procurer for the services
provided.

19. Transfer
19.1.

This Contract may not be transferred.

20. Communications
20.1.
20.2.

The communications between the parties
regarding the Contract shall be made in writing.
In order to be binding upon third parties, only
written communications, sent by fax,
mail/courier or email shall be taken into
consideration, to the extent their sender and the
hour/date they were sent can be identified.

21. Dispute settlement & Governing law
21.1.

21.2.

The Supplier and the Procurer shall use their best
efforts to settle amicably, by direct negotiation,
any misunderstanding or dispute that may arise
between them during or in relation to the
fulfilment of the Contract.
If, 30 days after the commencement of such
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tratative Părțile nu reușesc să rezolve în mod
amiabil o divergență contractuală, fiecare dintre
ele poate solicita ca disputa să se soluționeze de
către instanțele de judecată competente material
de la sediul achizitorului.

negotiations, the Parties do not settle a contractual
divergence amicably, then either Party may
request that the dispute be settled by the courts of
law that hold substantive jurisdiction in the
location where the Procurer’s headquarters is
located.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ………………………,
in 2 exemplare în limba română și engleză, ambele cu
valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

This Contract was concluded in Romanian and English
language, today, ………………………, cântin 2
counterparts, both having the force of an original, one for
each party.

Phoenixy S.R.L.

…………………. S.R.L.

Phoenixy S.R.L.

…………………. S.R.L.

Administrator

Administrator

Director

Director

Eliodor APOSTOLESCU

………………………..

Eliodor APOSTOLESCU

………………………..
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