
Universitatea 
W  Ştefan cel Mare 

usu Suceava

Invitaţie PRIVIND ACHIZIŢIA DIRECTĂ. 
Furnizare omogenizator

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează procedura de achiziţie directă
Furnizare omogenizator

Obiectul achiziţiei: Obiectul achiziţiei îl constituie achiziţia de- Omogenizator (în accepţiunea HG 
907/2016)

Cod CPV: 38436800-8 Omogenizator

Surse de finanţare: Venituri proprii 

Criteriul aplicat
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este cel mai scăzut preţ.

Informaţii administrative: Caietul de sarcini este ataşat prezentei invitatii.
Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI
Data limita de depunere a ofertelor 07.09.2018, ora 09:00

Condiţii de prestare: conform caiet de sarcini.

Recepţie şi plată: Plata se va face după predarea şi recepţia materialelor de către comisia de recepţie a 
universităţii.

Preţul: preţul este ferm şi nu se ajustează.

Valabilitatea ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei va fî de 60 zile calendaristice de la data 
depunerii ofertei.

Valoare totală estimată fără T.V.A.: 5.882,35 lei;

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute în prezentul Caiet de 
sarcini. Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în 
aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu termenii de referinţă din caietul de sarcini. 
Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a furniza în acord cu toate 
specificaţiile menţionate în caietul de sarcini.

Termen limită de livrare: maxim 15 zile

Date de contact ale Achizitorului

Universitatea "Ştefan cel Mare* Suceava, Str. Universităţii nr. 13,720 229 Suceava, România, Tel; +40 230 520 081, Fax; +40 230 520 080
Web: www.usv.ro

http://www.usv.ro


Ofertele vor fî trimise în atenţia: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava., str. Universităţii, nr.
13, cod 720 229, corp F, camera 001, între orele 8:00 a.m. si 16:00, de luni până vineri sau prin email la 
adresa: gina@usv.ro sau loredana.coioc@usm.ro .

Pentru informaţii suplimentare:
Telefon/fax: 0330 103703 
Email: loredana.coioc@usm.ro

Oferta financiara va fi postata de către ofertantul castigator si in catalogul SEAP disponibil la pagina de 
internet www.e-licitatie.ro.

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia de atribuire printr-o 
solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la 
adresa de mai sus.

ŞEF SERV] :E,

întocmit 
Adm. Fin. Loredana Cristurean

mailto:gina@usv.ro
mailto:loredana.coioc@usm.ro
mailto:loredana.coioc@usm.ro
http://www.e-licitatie.ro


Caiet de sarcini

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 
şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. în acest sens orice ofertă 
prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică s e  înscrie în 
limitele cerinţelor din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse care nu răspund caracteristicilor 
tehnice prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

NOTĂ:
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu specia l, o 
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt m enţionate 
doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi N U  au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii v o r  fi 
considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Cod CPY: 38436800-8  

Specificaţii tehnice:

Nr.crt. Denumire UM Cantitate
LOTUL 1

1

Omogenizator
-Domeniu viteza- de la 10000 la 30000 rpm 
-Volum de omogenizare maxim (H20)- pana 
la 8 1 ca omogenizator
-Volum de omogenizare maxim (H20)- pana 
la 40 1 ca mixer cu viteza inalta 
-Vascozitate maxima- pana la 10000 mPa.s 
-Alimentare- 500 W 
-Greutate- maxim 1,5 kg 
-Omogenizatorul trebuie să permită 
dispersarea, omogenizarea şi amestecarea 
ţesuturilor biologice (celule, ţesuturi animale 
şi vegetale), produse farmaceutice, produse 
cosmetice şi produse alimentare.

Buc 1

Garanţie: minim 24 luni 

Furnizorul va asigura:

livrarea produselor se va face la sediul beneficiarului;



Termen de livrare:
furnizorul va livra produsele în maxim 15 zile



UNIVERSITATEA 
“ŞTEFAN CEL MARE” 

din SUCEAVA
P R O C E D U R A  

Furnizare omogenizator

UNIVERSITATEA 
“ŞTEFAN CEL MARE” din 

SUCEAVA

SERVICIUL 
ACHIZIŢII PUBLICE CPV: 38436800-8 Omogenizator S. C ........... SiR.L.

Nr. din

CONTRACT DE FURNIZARE

1. Preambul
în temeiul Legii 98/2016 prvind achiziţiile publice si al HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , s-a încheiat prezentul 
contract de furnizare de produse, 
între

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava adresa sediu str. Universităţii nr. 13, cod 720 229, 
Suceava, tel. 0230 216147, fax 0230 523747, codul fiscal 4244423, reprezentată prin prof. univ. dr. 
MIHAIDIMIAN, funcţia de ordonator de credite în calitate de achizitor, pe de o parte,

Şi
............. cu sediul î n ...... , Str......, nr...., Bloc .., Scara ... Ap.....  Et, Jud.... , telefon/fax:......., cod
unic de înregistrare: ...... , număr de înmatriculare ........ . reprezentat prin ....., funcţia de ......  în
calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract -prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. perioada in care produce efecte contractul - intervalul de timp in care prezentul contract operează 
valabil între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare 
şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de 
garanţie tehnică şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale;
e. amplasamentul lucrării -  locul unde executantul execută lucrarea.
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1- In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.



3.2- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.

Clauze oblisatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1- Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să livreze Furnizare omogenizator
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului pentru Furnizare omogenizator suma totală de 
.... lei inclusiv TVA, din fonduri buget

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor conform 
ofertei prezentate, este d e ......... , la care se adaugă TVA în valoare d e ..........

6. Durata contractului
6.1 -  Prezentul contract intră în vigoarea la data d e ...........
6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data d e ...........
6.3 -  Contractul va continua să producă efecte până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui 
efect, inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale.

7. Executarea contractului
7.1 -  Contractul intră în vigoare de la data semnării,..........

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt constituite în anexa acestuia:
a) propunerea tehnico-financiară;
b) caiet de sarcini, clarificări.

9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu necesităţile şi solicitările 
beneficiarului. Furnizorul are obligaţia să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul 
beneficiarului.
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziţionate,

ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 -  Achizitorul se obliga sa plateasca preţul produselor livrate către beneficiar in termenul 
convenit.

10.2 - Plata se va efectua prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la recepţia cantitativă şi 
calitativă a produselor furnizate, în baza facturii emise. Plata se va face după semnarea unui 
proces verbal de recepţie. In cazul în care plata nu se va efectua la termenul convenit, părţile



de comun acord pot stabili o reeşalonare la plată a sumelor datorate, pentru fiecare tranşă 
urmând a fi stabilit un termen de plată.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile lucratoare de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor (dacă este cazul). Imediat 
ce achizitorul onorează factura, furnizorul va relua furnizarea produselor în cel mai scurt timp posibil 
(dacă este cazul).

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit la daune interese conform articolului 1536 
Cod Civil aprobat prin Legea 287/2009.
11.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, atunci 

acesta are obligaţia de a plăti dobânda penalizatoare la nivelul dobânzii legale, conform Legii 
72/2013.
11.3- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, in mod 
repetat (mai mult de 2 ori), dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a 
pretinde plata de daune-interese.
11.4- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fară nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie 
Nu este cazul.

14. Alte resposabilităţi ale furnizorului
14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea produselor, sa asigure resursele umane, 
materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi 
pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract.
14.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru execuţia produselor în conformitate cu 
propunerea tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
furnizare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

15. Alte responsabilităţi ale achizitorului
15.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care achizitorul le considera necesare îndeplinirii 
contractului.

16. Recepţie şi verificări
16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor. Se va întocmi un proces 
verbal de recepţie semnat de reprezentantul USV şi de reprezentanţii furnizorului.
16.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 
acest scop.



s\

17. începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele după semnarea contractului, la data d e ......
Termenul de livrare este de maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele 
părţi.
(2) In cazul în care furnizorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate aclhizitoralui părţile pot 
stabili de comun acord prelungirea perioadei de furnizare a produselor.
16.2 - (1) Produsele livrate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută 
a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la data începerii prestării produselor.
(2) în cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează furnizorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 

contractului de către prestator,
îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile pot revizui, de comun acord, perioada de furnizare şi vor semna un act 
adiţional.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu-şi poate respecta obligaţiile 
contractuale, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
16.4 - In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita furnizorului 
penalităţi conform prevederilor legale în vigoare.

17. Ajustarea preţului contractului
17.1 -Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului este ferm si nu se actualizează.

18. Amendamente
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului (cu excepţia clauzei de la pct. 17.2), prin act adiţional, numai în cazul apariţiei 
unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului.
19. Subcontractanţi
19.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul.
19.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului.



20. Cesiunea
20.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând 
în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi stabilite iniţial.

21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor.
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a  prezentului contract, 
fară ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţa 
judecătoreasca competenta din Suceava.

23. Limba care guvernează contractul
23.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26. Dispoziţii finale
26.1 -  Părţile prezentului contract înţeleg că datele cu caracter personal care reies din încheierea şi 
executarea prezentului pot fi prelucrate doar în scopul aducerii la îndeplinire a obiectului contractului 
precum şi în scopul arhivării, în conformitate cu Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date.
26.2 - In conformitate cu dispoziţiile articolului 1203 din Codul Civil aprobat prin Legea 287 din 
2009 pus în aplicare prin Legea 71 din 2011, cu modificările ulterioare, furnizorul acceptă în mod 
expres şi neechivoc conţinutul următoarelor articole: art. 4, art. 5, art. 6, art.8, art.10, art.ll, art.12, 
art.14, art.16, art.17, art. 19, art.24 si art.25, art. 27.1.



Părţile au înţeles să încheie azi, 
fiecare parte.

, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru
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ANEXAI 
LA CONTRACTUL NR................ /

Nr.
Crt. Denumire produse

Preţ LEI 
fără T.V.A.

Preţ total 
LEI fără
T.V.A.



1. Furnizare omogenizator

TOTAL VALOARE LEI FĂRĂ T.V.A.

TOTAL VALOARE LEI T.V.A.

TOTAL VALOARE LEI CU T.V.A.
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