GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
CERERE DE OFERTĂ
pentru achiziţionarea de puieţi forestieri pentru sezoanele de plantare din anul
2014 - 38/SH/2013
Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru finanţarea
proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (Proiectul) şi intenţionează să
utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţionarea a 926.700 de puieţi
forestieri pentru sezoanele de plantare din anul 2014. Achiziţia se realizează în
conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia iunie 2011, utilizând
procedura „Cumpărare”.
1. În acest context, vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ pentru pentru
furnizarea, livrarea şi inclusiv depozitarea la şanţ de puieţi forestieri (CPV Code:
03450000-9-produse de pepinieră), din speciile salcâm, stejar pufos și mojdrean,
grupate în 4 (patru) loturi după cum urmează:
Nr. LOT și descriere
Lot 1- Puieți din specia Salcâm pt zona
I a țării
Lot 2- Puieți din specia Salcâm pt zona
II a țării
Lot 3- Puieți din specia Stejar Pufos
Lot 4- Puieți din specia Mojdrean
Puieţii vor fi apţi pentru plantare imediată pe terenurile
Anexa nr. 4.

Cantitatea
-buc418.200
464.500
30.800
13.200
indicate de Cumpărător în

2. Puteţi oferta pentru un singur lot sau pentru oricare combinație de contracte (loturi)
din cadrul acestei invitații. Oferta dvs. trebuie să cuprindă toate articolele dintr-un lot
şi întreaga cantitate specificată pentru fiecare articol din acel lot. Evaluarea ofertelor
se va face pentru fiecare lot în parte. Preţul ofertelor va fi evaluat pentru costul
cumulat al tuturor articolelor şi cantităţilor dintr-un lot şi contractul va fi acordat
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firmei care oferă, pentru articolele şi cantităţile solicitate, cel mai scăzut preţ total
pentru acel lot.
3. Oferta Dvs. în formatul cerut, va fi trimisă fie prin fax la numărul 021.317.04.03,
fie pe adresa de e-mail: Raluca.Mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală:
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B
Sector 5, Bucureşti, România
Achiziţie nr. 38/SH/2013
Oferta dumneavoastră trebuie să conţină:
- Formularul de ofertă (anexa nr. 3)
- Termenii şi condiţiile de livrare (anexa nr 1)
- Formular de contract (anexa nr 2) semnat si stampilat pentru acceptare;
- Destinații Finale (adresele locațiilor) și cantitățile aferente per Loturi (Anexa
nr. 4), semnate și ștampilate pentru acceptare;
- Împuternicire scrisă pentru semnatarul ofertei care va indica: numele şi
descrierea documentaţiei necesare pentru demonstrarea autorizării semnatarului
ofertei să semneze o astfel de imputernicire. Numele şi pozitia deţinută de fiecare
persoană care semnează împuternicirea trebuie să fie menţionate sub semnatură;
- Documentele de calificare de la punctul 4 din cererea de ofertă ce includ şi
documentaţia necesară privind provenienţa şi calitatea puieţilor conform legislaţiei în
vigoare la data livrării lor.
Livrarea bunurilor, în cantităţile specificate, se va efectua la sediul diverselor
primării aşa cum este menţionat în Anexa nr. 4. Livrarea puieților se va face în
sezoanele de plantare ale anului 2014, furnizorul urmând a livra puieţii în maxim 15
zile de la notificarea transmisă de către Cumpărator.
4. Oferta dumneavoastră va fi însoţită de următoarele documente de calificare:
a) Copie legalizată sau originalul Certificatului de atestare fiscală emis de către
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu cel mult o lună înainte de termenul de
depunere a ofertelor;
b) Copii ale documentelor originale care stabilesc forma de constituire sau
forma juridică, locul înregistrării şi sediul principal al Ofertantului ( Ofertantul va
include în oferta sa: Certificatul Constatator eliberat de Registrul Comerțului; Actul
Constitutiv; Statutul Companiei; Certificatului de înregistrare fiscală (CUI) în
xerocopie certificată, pentru conformitate cu originalul cu semnătură și ștampilă)
c) Eligibilitate: În conformitate cu Ghidul Băncii Mondiale: Ghidul privind
achiziţiile pe baza împrumuturilor BIRD şi creditelor IDA (edi
ția mai 2004), atât
Ofertanții cât și Producătorul ce autorizează Ofertantul să furnizeze bunurile sau o
parte din bunurile solicitate pentru această procedură deție,
achizi
trebuie să
îndeplinească cerințele referitoare la capitolul Eligibilitate, articolele 1.6, 1.7 și 1.8.
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Ofertanții sunt rugați să acorde atenție specială prevederilor articolului 1.6 (c)
unde se specifică:
”Întreprinderile sau institu
țiile
deţinute de Guvernul din ţara
Împrumutatului, pot participa înțara Împrumutatului doar dacă pot stabili că (i)
sunt autonome din punct de vedere legal şi financiar, (ii) funcţionează conform
dreptului comercial, şi (iii) nu sunt o agenţii care depind de Împrumutat sau de
Sub-Împrumutat” (Împrumutat înseamnă Guvernul României și Sub -Împrumutat
înseamnă Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice cât și alte ministere).
d) Formularele declarații din Anexa 3: Declarație pe propria răspundere;
Declaraţie privind eligibilitatea; Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
e) Experiența similară a Ofertantului: Ofertantul va furniza documente (copii
după contracte și certificate de livrare/acceptare a bunurilor furnizate) din care să
reiasă faptul că aceasta a derulat cel puţin două contracte similare pentru furnizarea
de puieți forestieri ( valoare similară a contractelor), ce au fost finalizate cu succes pe
parcursul ultimilor 3 (trei) ani cât
și
recomandările aferente contractelor derulate,
emise de Beneficiari, în care să se precizeze calitatea serviciilor prestate câtși
calitatea puieților livrați.
f) Ofertantul trebuie să soliciteși să includă în oferta sa, o adresă emisă de
către ITRSV-ul din zona de care apar
ține, datată, ștampilată și semnată de către
reprezentantul oficial al I.T.R.S.V.-ului prin care se confirmă următoarele:
- faptul că firma ofertantă deține pepinieră autorizată
- faptul că la data eliberării respectivei adrese/dovezi, pepiniera de unde provin
puieții, dispune de necesarul de puieți solicitați, menționându -se clar cantitățile și
speciile de puieți de care dispune
În cazul în care Ofertantul nu este Producatorul puieților, dar este autorizat
de către Producător să furnizeze parte din puie
ți, adresa menționată mai sus va fi
solicitată de către Producător și emisă de către ITRSV-ul din zona Producătorului,
datată, semnată și ștampilată de către reprezentanții oficiali confirmând că:
- Producătorul ce autorizează Ofertantul să furnizeze parte din cantitatea de
puieți solicitați, deține o pepinieră autorizată
-Cantitățile oferite a fi furnizate de către Producător, există în pepiniera
autorizată a Producătorului, la data eliberării respectivei adrese.
5. Data limită pentru primirea ofertei dvs. la adresa specificată în paragraful 3 de mai
sus este: 22.01.2014, ora 17:00.
6. Oferta dvs. va fi întocmită în limba românăși va fi acompaniată de documentaţia
necesară privind provenienţa şi calitatea puieţilor conform legislaţiei în vigoare la
data livrării lor, certificate de calitate
și orice alte
materiale printate con
ținând
informații pertinente referitoare la fiecare articol cotat.
7. Oferta dvs. va fi întocmită ţinând cont de următoarele instrucţiuni şi în concordanţă
cu Contractul atașat (Anexa nr 2). Termenii şi Condiţiile de livrare din Anexa nr.1
fac parte integrală din contract.
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PREŢURILE: preţurile vor fi exprimate în RON și vor reprezenta Costul
Total la la locul de destinaţie finală (așa cum sunt descrise în Anexa nr
4- Tabel -Destinaţii finale de livrare (adresele loca
țiilor) și cantitățile
aferente per Lot), ce va include TVA-ul, taxe locale, transport, asigurare,
încărcare și descărcare, costurile de livrare cât şi depozitarea la şanţ .
(ii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele care se constată că sunt
substanţial conforme cu specificaţiile tehnice vor fi evaluate prin
compararea preţurilor lor, incluzând costurile de livrare şi depozitare la
şanţ la locul de destinație Finală, în conformitate cu paragraful 2 de mai
sus.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina pentru fiecare Ofertă
preţul ofertei evaluate prin ajustarea preţului respectivei oferte în urma
corecţiilor erorilor aritmetice după cum urmează:
(a) unde există o discrepanţă între valorile exprimate în cifre şi cele
exprimate în litere, vor prevala sumele exprimate în litere;
(b) dacă există o neconcordanţă între preţul unitar şi totalul articolului,
rezultat din înmulţirea preţului unitar cu cantitatea, va prevala preţul
unitar cotat;
(c) dacă un Ofertant refuză să accepte corectarea erorilor, oferta lui va fi
respinsă.
(iii) ADJUDECARE CONTRACTULUI Va fi declarată câştigătoare firma
a cărei ofertă are cel mai scăzut preţ şi care îndeplineşte standardele
tehnice şi financiare solicitate. Ofertantul câştigător va semna Contractul
din Anexa nr 2. cât şi Termenii şi Condiţiile de Livrare
(iv) VALIDITATEA OFERTEI: Oferta dvs. va rămâne valabilă pentru o
perioadă de 45 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor
specificată în paragraful 5 de mai sus. În cazul în care oferta
dumneavoastră va fi declarată caştigătoare aceasta va rămâne valabilă pe
toată perioada de valabilitate a contractului.

(i)

8. Alte informaţii pot fi obţinute la:
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice-Unitatea de Management al
Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B,
Sector 5, Bucuresti, România
Telefon: +40 21 311 71 60
Fax: +40 21 318 04 03
Persoană de contact: D-ra Raluca Mateescu, Specialist Achiziţii
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro
Procedură achiziţie : 38/SH/2013
9. Inspecție și Audit
Furnizorul va îndeplini toate instrucţiunile Cumparatorului care respectă
legislatia în vigoare.
Furnizorul va permite şi va impune subcontractorilor săi ca Banca şi/sau
persoane angajate de Bancă să inspecteze birourile furnizorilor şi toate conturile şi
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înregistrările în legătură cu derularea Contractului şi depunerea ofertei şi să asigure
auditarea acestora de către auditorii numiţi de către Bancă, în cazul în care Banca
solicită astfel. Se atrage atenţia Furnizorului şi subcontractorilor săi asupra Clauzei 5
Frauda şi Corupţie din Formularul de Contract, prin care se prevede că acţiunile care
au ca scop neîndeplinirea acestor obligaţii constituie o practică interzisă care poate
determina anularea contractului (şi de asemenea determinarea ineligibilităţii conform
procedurilor de sancţionare aplicabile).
10. Vă rugăm să confirmaţi primirea cererii şi să ne informaţi dacă veţi trimite sau nu
o ofertă conform cerinţelor menţionate.
Cu stimă,
Director UMP
Naiana MILEA
Anexe:
Anexa nr. 1: Termenii şi condiţiile de livrare
Anexa nr. 2: Contractul
Anexa nr. 3: Formulare (Formular de ofertă; Declarație pe propria răspundere;
Declaraţie privind eligibilitatea)
Anexa nr. 4: Destinaţii de livrare
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Termenii şi condiţiile de livrare

Anexa nr. 1

Numele Proiectului: „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” – 4873-RO
Cumpărător: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Unitatea de
Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B.
Sector 5, Bucureşti, România
Achiziţie nr. 38/SH/2013
1. Preţurile şi graficul de livrare
Nr. Denumire Cantitate
Preţ
Preţ
Livrare
Crt
articol
necesara
unitar
total
estimată
fara
fara
(buc.)
TVA
TVA
(RON)

0

1

2

3

(RON)

4

Lot 1- Puieți din specia Salcâm pt zona I a țării
Salcâm

418.200

Lot 2- Puieți din specia Salcâm pt zona II a țării
Salcâm

464.500

Lot 3- Puieți din specia Stejar Pufos
Stejar
Pufos

30.800

Lot 4- Puieți din specia Mojdrean
1.

Mojdrean

13.200

5
Perioada : data semnării
contractului- 31 decembrie
2014. Livrările se vor face
strict în sezonul de plantare.
Cantitate și destinații finale
de livrare: se vor efectua
livrări parțiale în cantitățile și
la locurile de destinație
specificate în Comenzile
Cumpărătorului
Termenul de livrare: se va
specifica în fiecare Comandă a
Cumpărătorului și nu va fi mai
mare de 15 zile calendaristice

Preţul unitar include transportul şi livrarea puieţilor şi depozitarea la şanţ a acestora la
destinațiile de livrare indicate în Anexa nr. 4 la Cererea de Ofertă
TOTAL: __________________________RON
TVA (24%) = ____________________________RON
PREŢ TOTAL OFERTĂ cu TVA inclus________________RON
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Recapitulare- Preț final pe Lot
Lot nr.
Pret Total –fara
TVA - (RON)

TVA
(RON)

PREŢ TOTAL
OFERTĂ-cu
TVA inclusRON

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
NOTĂ: În cazul discrepanţei dintre preţul unitar şi preţul total, va fi luat în
calcul preţul unitar.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Preţ fix. Preţurile indicate mai sus sunt ferme şi fixe şi nu vor face obiectul
nici unei ajustări pe perioada de desfăşurare a contractului.
La data atribuirii contractului, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a mări sau
reduce cantitatea depuieți ce urmează a fi furnizată cu un procent de 15%, fără
nicio schimbare a preţurilor unitare sau a altor termeni şi condiţii ale ofertei.
Graficul de livrare: Livrarea se va efectua în conformitate cu graficul de mai
sus, la destinațiile de livrare indicate în Anexa nr. 4. Cumpărătorul va
transmitere o Comandă scrisă Furnizorului, indicând în aceasta cantită
țile ce
urmează a fi livrate câtși locațiile unde aceste cantități se vor livra. Datele de
livrare se vor menționa în fiecare comandă scrisă a Cumpărătorului și nu vor
depăși 15 zile calendaristice de la transmiterea scrisă a comenzii către furnizor.
Legea aplicabilă: Contractul va fi interpretat şi guvernat conform legilor din
România.
Soluţionarea litigiilor: Cumpărătorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile
pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe sau prin corespondenţă,
orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea Contractului.
Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Cumpărătorul şi Furnizorul
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din
România.
Livrare si Documente: La livrare, Furnizorul trebuie sa furnizeze urmatoarele
documente Cumpărătorului și Beneficiarului:
(i)
Copii/Original al Avizelor de insotire a marfii;
(ii) Certificatul de garantie emis de către Producător sau de către Furnizor;
(iii) Certificatul de origine;
(iv) Certificatul de calitate.
Plata facturii- Livrare și acceptanță: plata facturii dvs. va fi facută 100%
pentru bunurile efectiv livrateși acceptate de beneficiarii Finali și după
emiterea procesului verbal de recepție de către Comisia de evaluare selecție și
recepție numită în acest scop de către Cumpărător, prin care se constată
livrarea bunurilor.
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9.

10.

11.

12.

La livrare toate documentele solicitate în conformitate cu clauza 7 de
mai sus, trebuie predate Cumpărătorului.
Factura va fi emisă de către Furnizor numai după înștiințarea primită de
la Cumpărator privind semnarea proceselor verbale de ție
recep
iar plata
acesteia se va face în termen de treizeci (30) de zile de la emitere, în contul
specificat de Furnizor pe factură.
Garanția: Furnizorul garantează că puieții livrați sunt viabili la data livrării și
apți pentru plantare. Furnizorul garantează că aceștia sunt corespunzători din
punct de vedere genetic, nu prezinta urme de boli criptogamice, atacuri de
insecte, sunt viabili şi nu prezintă defecte fizice care ar periclita prinderea
acestora după plantare. Puieţii vor respecta standardele de provenienţă şi
calitate în vigoare. Nu vor fi acceptaţi puieţii intraţi în vegetaţie.
În cazul în care puieții nu sunt viabili pentru a fi plantați sau nu se prind
dintr-o cauza imputabilă Furnizorului, acesta îi va inlocui pe cheltuiala sa în
același sezon de plantare, sau dacă nu este posibil, în sezonul imediat următor,
în termen de 10 zile de la Notificarea scrisă a Cumpărătorului.
În scopul Garanţiei, locurile de destinaţie finală vor fi locaţiile descrise
în tabelele din Anexa nr. 4.
Instrucţiuni de ambalare şi marcare: Intră în sarcina furnizorului să asigure
pe timpul transportului protec
ția necesară
și ambalarea şi marcarea
corespunzătoare a puieților astfel încât să prevină deteriorarea sau
deshidratarea acestora pe timpul transportului, până la destinațiile finale de
livrare, așa cum sunt indicate în contract. Ambalarea va asigura viabilitatea
puieților până la Beneficiarii Finali.
Defecte: Toate defectele vor fi corectate de Furnizor fără costuri suplimentare
pentru Cumpărător în termen de 15 zile de la notificarea Cumpărătorului.
Numele şi adresa furnizorului de service care va efectua reparaţiile în perioada
de garanţie este:
Nume: ......... (se va completa de furnizor)
Adresa: .............. (se va completa de furnizor)
Tel/Fax: (se va completa de furnizor)
E-mail: (se va completa de furnizor)
Forţa majoră: Furnizorul nu este pasibil de penalităţi sau de terminarea
contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor dacă întârzierea în executarea
contractului sau orice altă incapacitate de a-şi respecta obligaţiile din cadrul
contractului sunt rezultatul unui eveniment de Forţă Majoră.
Pentru scopul acestei clauze, “Forţa Majoră” înseamnă un eveniment ce este
dincolo de controlul Furnizorului şi care nu implică incapacitatea sau neglijenţa
Furnizorului şi nu este previzibil. Astfel de evenimente pot include, fără a se
limita la, acte ale Cumpărătorului în capacitatea sa de suveran, războaie sau
revoluţii, incendii, inundaţii, epidemii, restricţii de carantina, şi embargouri
comerciale.
În cazul în care apare un eveniment de Forţă Majoră, Furnizorul trebuie să
notifice în scris prompt Cumpărătorul despre condiţiile şi cauzele respective.
Doar în cazul în care este altfel instruit de Cumpărător în scris, Furnizorul
trebuie să continue să-şi îndeplinească obligaţiile din cadrul contractului atât
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cât este rezonabil practicabil şi să încerce orice mijloace alternative rezonabile
de execuţie a contractului în ciuda existenţei evenimentului de Forţă Majoră.
13.

Specificaţii tehnice solicitate:
(i) Descriere Generală
Puieții vor fi livrați în Locațiile de Destinație Finală unde vor fi depozitați la
șant la locurile pregătite și indicate de către reprezentanții oficiali ai comunei
beneficiare ( vezi tabelele din Anexa nr 4- coloana a 2-a – Destinații Finale
(adresele locațiilor) și cantitățile aferente per Loturi)
(ii) Specificații și standarde tehnice ale puieților. Aceștia vor fi conformi
specificaţiilor tehnice de mai jos:
SALCÂM (Sc) (Lot 1& Lot 2)
Condiții de calitate a puieților: conform prevederilor SR 1347/2004 – puieți
de talie mica:
Vârsta: 1-2 ani;
Diametrul minim la colet: 4 mm;
Rădăcina: - dezvoltată, stufoasă, nevătămată, nedeshidratată, cu lungime
minimă de 20 cm;
Tulpina: -lignificată cu scoarța nevătămată, netedă și cu muguri dezvoltați și
sănătoși, mugurele terminal nedesfăcut.
Condiții de livrare: în mănunchiuri de 50-100 buc.,
*Furnizorul confirmă corespondenţa puie
ților oferiți cu specificaţiile
solicitate sau va specifica toate neconcordanţele.
Puieți din specia Stejar pufos (Lot 3)
Conditii de calitate a puietilor: conform prevederilor SR 1347/2004 – puieti de
talie mica:
Varsta: 1-2 ani;
Diametrul minim la colet: 5 mm;
Radacina: - dezvoltata, stufoasa, nevatamata, nedeshidratata, cu lungime
minima de 20 cm;
Tulpina: -lignificata cu scoarta nevatamata, neteda si cu muguri dezvoltati si
sanatosi, mugurele terminal nedesfacut.
Conditii de livrare: in manunchiuri de 50-100 buc
* Furnizorul confirmă corespondenţa produselor oferite cu specificaţiile
solicitate sau va specifica toate neconcordanţele.
Puieți din specia Mojdrean (Lot 4)
Conditii de calitate a puietilor: conform prevederilor SR 1347/2004 – puieti de
talie mica:
Varsta: 1-2 ani;
Diametrul minim la colet: 4 mm;
Radacina: - dezvoltata, stufoasa, nevatamata, nedeshidratata, cu lungime
minima de 20 cm;
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Tulpina: -lignificata cu scoarta nevatamata, neteda si cu muguri dezvoltati si
sanatosi, mugurele terminal nedesfacut.
Conditii de livrare: in manunchiuri de 50-100 buc.
* Furnizorul confirmă corespondenţa produselor oferite cu specificaţiile
solicitate sau va specifica toate neconcordanţele.
(iii) Parametrii de performanță :
Puieţii vor fi apţi pentru plantare imediată, nu vor prezenta urme de boli
criptogamice, atacuri de insecte sau rozătoare. Puieţii vor respecta standardele
de provenienţă şi calitate în vigoare. Nu vor fi acceptaţi puieţii intraţi în
vegetaţie. Furnizorul confirmă corespondența cu specificațiile de mai sus.
*{În cazul în care există neconcordan
țe, furnizorul va specifica
toate
neconcordanţele.}
Neîndeplinirea sarcinilor: Cumpărătorul va anula Contractul dacă Furnizorul
nu reuşeşte să livreze mărfurile în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai
sus, în pofida a 21 zile aviz dat de Cumpărător, fără asumarea nici unei
obligaţii către Furnizor.
Numele furnizorului ______________________________________
Semnătura autorizată şi ştampila
____________________________________
Locul:
Data:
14.
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Anexa nr. 2
CONTRACT DE FURNIZARE
ACEST CONTRACT numarul _____ încheiat în data de ______________, 2013,
între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – Unitatea de Management al
Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, cu sediul în Bd. Libertăţii
nr.12, Etaj 2, Camera 304B, Sector 5, Bucureşti, România, cod fiscal 16335444, cont
nr. RO92TREZ70023700165xxxxx deschis la Activitatea de Trezorerie şi
Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti reprezentat de către dna. Rovana
PLUMB, Ministru, în calitate de Cumpărător, pe de o parte,
şi
……………………………………………, (adresa), (cod fiscal), (cont trezorerie),
reprezentată prin………. (funcţia), în calitate de Furnizor, pe de altă parte.
AVÂND ÎN VEDERE Cererea de Oferta emisă de Cumpărător pentru,
furnizarea, livrarea şi depozitarea la şanţ, în perioada/perioadele convenite a
următoarelor cantităţi de puieţi forestieri:
Cantitatea
-buc-

Nr. LOT și descriere
Lot 1- Puieți din specia Salcâm pt zona
I a țării
Lot 2- Puieți din specia Salcâm pt zona
II a țării
Lot 3- Puieți din specia Stejar Pufos
Lot 4- Puieți din specia Mojdrean

418.200
464.500
30.800
13.200

ce trebuie furnizate de Furnizor, adică Contractul 38/SH/2013 (de aici înainte numit
“Contract”) şi faptul că Cumpărătorul a acceptat oferta Furnizorului de a furniza şi
livra produsele din cadrul Contractului pentru suma totală de……. (……în litere),
inclusiv TVA, de aici înainte numit “Preţul Contractului”. Această sumă este
finanţată din articolul bugetar nr. 70.01.65.01.
PREZENTUL CONTRACT PREVEDE URMĂTOARELE:
1. Următoarele documente constitue, se citesc şi se interpretează ca fiind parte a
prezentului contract, şi anume:
a) Cerere de ofertă; Termeni şi condiţii de livrare inclusiv specificaţiile tehnice şi
Destinaţii Finale de Livrare (adresele locațiilor) și cantitățile aferente
b) Oferta Furnizorului,
c) Anunţul Achizitorului privind câştigarea Contractului.
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2. Având în vedere plaţile ce trebuie făcute de Cumpărător Furnizorului aşa cum se
menţionează mai departe, Furnizorul se angajează prin prezentul Contract incheiat cu
Cumpărătorul să execute şi să finalizeze livrările din cadrul contractului şi să
remedieze orice defecte în conformitate cu prevederile Contractului.
3. Cumpărătorul se angajează prin prezentul să plateasca contravaloarea bunurilor
livrate şi acceptate precum şi remedierea oricăror defecte la preţul Contractului, în
conformitate cu Condiţiile de Plată prevăzute în Contract.
4. Rezilierea
4.1 Rezilierea din vina Furnizorului
a)
Cumparatorul, fara a prejudicia alte modalităţi de remediere a încălcării
contractului, poate rezilia contractul in toatalitate sau in parte prin punerea în
întârziere a Furnizorului printr-o notificare scrisă:
(i) Daca furnizorul nu livreaza bunurile in totalitate sau in parte in perioada
prevazuta in contract, sau intr-o perioada estinsa stabilita de parti;
(ii) Daca furnizorul nu-si duce la indeplinire obligatiile contractuale sau:
(iii) Daca furnizorul este suspectat de catre Cumparator a fi angajat in actiuni de
frauda si
coruptie in legatura cu executia Contractului, asa cum se definesc acestea in
Clauza 5 mentionata mai jos.
b)
In cazul in care Cumparatorul reziliaza contractul in totalitate sau in
parte, acesta poate achizitiona, in termeni si conditii asemanatoare, bunuri si servicii
asociate similar cu cele nefurnizate. Furnizorul va fi resposabil cu acoperirea
costurilor suplimentare pentru aceste bunuri si servicii asociate. Totuşi, dacă e cazul,
Furnizorul va continua să execute partea din contract ce nu a fost reziliată.
4.2. Rezilierea pentru insolventa
a)
Cumparatorul poate rezilia contractul oricand, printr-o notificare
transmisa furnizorului, in conditiile in care furnizorul intra in faliment sau orice alt
tip de insolventa. In aceasta situatie, rezilierea se va face fara compensatii catre
furnizor. In acest caz rezilierea nu va prejudicia in nici un fel Cumparatorul.
4.3 Denunţare unilaterală
a)
Cumparatorul, printr-o notificare transmisa Furnizorului, poate denunţa
contractul, in totalitate sau in parte, in orice moment. In notificare se va specifica
faptul ca denunţarea se face la dorinta Cumparatorului, motivul pentru care contractul
se denunţă si data la care contractul se considera denunţat.
b)
Bunurile care sunt pregatite pentru livrare intr-un termen de 28 de zile de
la primirea notificarii de denuntare de catre Furnizor, vor fi acceptate de catre
Cumparator in termenii si pretul contractului. Pentru bunurile nefurnizate,
Cumparatorul poate alege una dintre variantele de mai jos:
(i)
Sa i se livreze o parte din bunuri in termenii si pretul contractului;
(ii) Sa renunte la livrare si sa plateasca Furnizorului o suma convenita,
pentru bunurile livrate partial si pentru serviciile aferente acestora,
precum si pentru materialele procurate anterior de furnizor;
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5. Frauda si coruptie
Dacă Cumparatorul descoperă ca Furnizorul si/sau angajatii, consultantii,
subcontractorii acestuia s-au implicat în practici de corupţie, frauduloase, coluzive,
coercitive sau obstructive (precum sunt definite în Procedurile de sancţionare ale
Băncii) în procesul de licitaţie pentru atribuirea Contractului sau pe parcursul
derulării Contractului, Cumparatorul poate rezilia contractul dupa transmiterea unui
preaviz de 14 zile.
6.. Inspectie si Audit
Furnizorul va îndeplini toate instrucţiunile Beneficiarului care respectă legislatia în
vigoare.
Furnizorul va permite şi va impune subcontractorilor săi ca Banca şi/sau persoane
angajate de Bancă să inspecteze birourile furnizorilor şi toate conturile şi
înregistrările în legătură cu derularea Contractului şi depunerea ofertei şi să asigure
auditarea acestora de către auditorii numiţi de către Bancă, în cazul în care Banca
solicită astfel. Se atrage atenţia Furnizorului şi subcontractorilor săi că acţiunile care
au ca scop neîndeplinirea acestor obligaţii constituie o practică interzisă care poate
determina anularea contractului (şi de asemenea determinarea ineligibilităţii conform
procedurilor de sancţionare aplicabile).
Din partea Furnizorului,

Din partea Cumpărătorului,
MINISTRU
Rovana PLUMB
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Anexa nr. 3 Formulare
OPERATORUL ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
Unitatea de Management al Proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B
Sector 5, Bucuresti, România
Telefon: +40 21 311 71 60; Fax: +40 21 318 04 03
Procedura de achiziţie: 38/SH/2013
Domnilor,
1. Examinând Cererea de Ofertă, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
________________________________________________, ne oferim ca, în
conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm
şi să livrăm la destinaţie cu depozitarea la şanţ a următoarelor produsele:
Nr. Denumire Cantitate
Preţ
Preţ
Livrare
Crt
articol
necesara
unitar
total
estimată
fara
fara
(buc.)
TVA
TVA
(RON)

0

1

2

3

(RON)

4

Lot 1- Puieți din specia Salcâm pt zona I a țării
1

Salcâm

418.200

Lot 2- Puieți din specia Salcâm pt zona II a țării
1

Salcâm

464.500

Lot 3- Puieți din specia Stejar Pufos
1

Stejar
Pufos

30.800

Lot 4- Puieți din specia Mojdrean
1.

Mojdrean

13.200

5
Perioada : data semnării
contractului- 31 decembrie
2014. Livrările se vor face
strict în sezonul de plantare.
Cantitate și destinații finale
de livrare: se vor efectua
livrări parțiale în cantitățile și
la locurile de destinație
specificate în Comenzile
Cumpărătorului
Termenul de livrare: se va
specifica în fiecare Comandă a
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Cumpărătorului și nu va fi mai
mare de 15 zile calendaristice
*Prețul unitar va include costul transportului, livrarea și depozitarea la șanț a
puieților la locurile de Destinație Finală (așa cum sunt descrise în Anexa nr 4)
TOTAL:
__________________________RON
TVA (24%) = ____________________________RON
TOTAL PREŢ OFERTĂ cu TVA inclus________________RON (se va introduce
prețul total cu TVA aferent Lotului pentru care se depune oferta), aferente
contractului nr 38/SH/2013 pentru Lot nr. (furnizorul va completa numărul și numele
lotului), pentru prețul contractului de ___________ RON cu TVA 24% inclus, din
care suma de ................ RON reprezintă valoarea fără TVA, iar suma de .................
RON reprezintă TVA 24%.
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
furnizăm puieții și sa îi depozităm la șanț, în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 45
(patruzecişicinci) zile, respectiv până la data de 08 martie 2014, şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de furnizare aceasta ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilita câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau
orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _______________, legal autorizat sa semnez
(Numele, semnatura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)
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Declaraţie pe propria răspundere
Ofertant
________________
[denumirea]
DECLARAŢIE
Subsemnatul
(a)
___________________,
reprezentant
autorizat
al
__________________ [denumirea, numele ofertantului], în calitate de Ofertant la
procedura de licitatie 38/SH/2013 pentru atribuirea contractului de Furnizare puieți
forestieri pentru sezoanele de plantare din anul 2014, organizată de UMP INPC din
cadrul Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, la data de_______________
[data limita de depunere a ofertelor], declar pe propria răspundere că:
(a) Mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
(b) Nu am fost condamnat, în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre judecătorească
definitivă pentru (i) praticipare la activităţi ale unei organizaţii criminale, (ii)
corupţie, (iii) fraudă şi (iv) spălare de bani;
(c) Nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile acesteia nu sunt conduse de
un administrator judiciar;
(d) Activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii;
(e) Nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. (c)-(d);
(f) Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă, pentru o faptă
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională;
Subsemnatul (a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că UMP-INPC din cadrul Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Ofertant,
_____________________
Nume /functie
[semnătura persoana autorizată]
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/ numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
_______________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevazută la
art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
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 dispun.

Data completării ......................

Operator economic,
..........................................
(semnatura autorizată)
Nume reprezentant autorizat
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Anexa nr. 4
Destinaţii finale de livrare (adresele locațiilor) și cantitățile aferente per Lot
LOT 1
Destinații Finale
Nr. de livrareCrt. Adresele
Locațiilor

Specie
Puieți

U.M.

1

Județul Botosani;
Sediul Primăriei
comunei Draguseni

salcâm

bucăți

2

Județul Botosani,
Sediul Primăriei
comunei Calarasi

salcâm

bucăți

3

Județul Buzau,
Sediul Primăriei
comunei Galbinasi

salcâm

bucăți

4

Județul Buzau,
Sediul Primăriei
comunei Puiesti

salcâm

bucăți

salcâm

bucăți

salcâm

bucăți

7

Județul Calarasi,
Sediul Primăriei
comunei Lehliu

salcâm

bucăți

8

Județul Calarasi,
Sediul Primăriei
comunei Vilcelele

salcâm

bucăți

5

6

Județul Calarasi,
Sediul Primăriei
comunei Alexandru
Odobescu
Județul Calarasi,
Sediul Primăriei
comunei
Independenta

Cantitate și livrare
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tran
șe în
cantitățile
specificate
în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
15.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
20.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
10.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
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9

Județul Calarasi,
Sediul Primăriei
comunei Dragos
Voda

salcâm

bucăți

10

Județul Calarasi,
Sediul Primăriei
salcâm
comunei Gurbanesti

bucăți

11

Județul Calarasi,
Sediul Primăriei
comuneiManastirea
commune

salcâm

bucăți

12

Județul Neamt,
Sediul Primăriei
comunei Zanesti

salcâm

bucăți

13

Județul Suceava,
Sediul Primăriei
comunei Todiresti

salcâm

bucăți

14

Județul Suceava,
Sediul Primăriei
comunei Siminicea

salcâm

bucăți

15

Județul Suceava,
Sediul Primăriei
comunei Dornesti

salcâm

bucăți

16

Județul Suceava,
Sediul Primăriei
comunei Falticeni

salcâm

bucăți

17

Județul Vaslui,
Sediul Primăriei
comunei Negresti

salcâm

bucăți

18

Județul Vaslui,
Sediul Primăriei
comunei Padureni

salcâm

bucăți

19

Județul Vaslui,
Sediul Primăriei
comunei Drinceni

salcâm

bucăți

25.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
20.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
2.500 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
10.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
12.500 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
11.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
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20

Județul Vrancea,
Sediul Primăriei
comunei Gologanu

salcâm

bucăți

21

Județul Vrancea,
Sediul Primăriei
comunei Movilita

salcâm

bucăți

Total

17.200 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
418,200

LOT 2
Destinații Finale de
Nr.
livrare- Adresele
Crt.
Locațiilor

Specie
Puieți

U.M.

1

Județul Covasna;
Sediul Primăriei
commune Chichis

salcâm

bucăți

2

Județul Dolj; Sediul
Primăriei comunei
Galicea Mare

salcâm

bucăți

3

Județul Dolj; Sediul
Primăriei commune
Celaru

salcâm

bucăți

4

Județul Gorj; Sediul
Primăriei comunei
Ticleni

salcâm

bucăți

5

Județul Alba; Sediul
Primăriei comunei
Sebes

salcâm

bucăți

6

Județul Alba; Sediul
Primăriei comunei
Aiud

salcâm

bucăți

7

Județul Alba; Sediul
Primăriei comunei
Cugir

salcâm

bucăți

8

Județul Bihor; Sediul
salcâm
Primăriei comunei

bucăți

Cantitate și livrare
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
15.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
4.500 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
5.000 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
20.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în

B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti Tel: 004 021 408 9565 Fax: 004 021 317 0403

www.mmediu.ro

Chereciu

9

Județul Bihor; Sediul
Primăriei comunei
salcâm
Bratca

bucăți

10

Județul Bihor; Sediul
Primăriei comunei
salcâm
Rosia

bucăți

11

Județul Bihor; Sediul
Primăriei comunei
salcâm
Sintandrei

bucăți

12

Județul Cluj; Sediul
Primăriei comunei
Apahida

salcâm

bucăți

13

Județul Cluj; Sediul
Primăriei comunei
Negreni

salcâm

bucăți

14

Județul Cluj; Sediul
Primăriei comunei
Viisoara

salcâm

bucăți

15

Județul Hunedoara;
Sediul Primăriei
comunei Teliucu
Inferior

salcâm

bucăți

16

Județul Mures;
Sediul Primăriei
comunei Ungheni

salcâm

bucăți

17

Județul Satu Mare;
Sediul Primăriei
comunei Crucisor

salcâm

bucăți

18

Județul Satu Mare;
Sediul Primăriei
comunei Mediesu
Aurit

salcâm

bucăți

19

Județul Timis; Sediul
Primăriei comunei
salcâm
Valcani

bucăți

cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
15.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
10.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
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20

Județul Timis; Sediul
Primăriei comunei
salcâm
Remetea Mare

bucăți

21

Județul Timis; Sediul
Primăriei comunei
salcâm
Gottlob

bucăți

22

Județul Timis; Sediul
Primăriei comunei
salcâm
Periam

bucăți

Total
LOT 3
Destinații Finale de
Nr.
livrare- Adresele
Crt.
Locațiilor
1
Județul Tulcea,
Sediul Primăriei
comunei Topolog
2

Județul Tulcea ,
Sediul Primăriei
comunei Macin

Specie
Puieți

464.500

U.M.

Stejar
Pufos

bucăți

Stejar
Pufos

bucăți

TOTAL
LOT 4
Destinații Finale de
Nr.
Specie
livrare- Adresele
Crt.
Puieți
Locațiilor
1

Județul Tulcea,
Sediul Primăriei
comuneiTopolog

Mojdrean

2

Județul Tulcea,
Sediul Primăriei
comunei Macin

Mojdrean

TOTAL

20.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
25.000 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului

U.M.

Cantitate și livrare
17.500 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
13.300 de puieti ce se vor livra
în două sau mai multe tranșe în
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
30.800

Cantitate și livrare

7.500 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
bucăți
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
5.700 de puieti ce se vor livra în
două sau mai multe tranșe în
bucăți
cantitățile specificate în
Comenzile Cumpărătorului
13.200
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