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APROBAT,
1PRESEDINTE,
Dr. Irk. MARICEL POPA

Scrisoare de intentie
Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneaza sä achizitioneze
mobilier — dulapuri verticale prin achizitie directs si invita pe cei interesati sa depuna oferte in
acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul Iasi.
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Stant nr. 69, cod
700035, municipiul Iasi; telefon/fax 0232- 214425.
3. Cod clasificare CPV: 39130000-2 — Mobilier de birou (Rev. 2);
4. Procedura aplicata: achizitie directs.
5. Sursa de finantare: buget local.
6. Valoarea estimata totals: 33600 lei fara T.V.A.
7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
8. Specificatii mobilier:
Dulapuri verticale - corpuri independente ce pot fi interconectate— 24 buc:
- realizate din pal melaminat;
- culoare Nebraska natur sau o alts culoare din acelasi paletar, in functie de compatibilitatea
cu mobilierul existent, cant de aceeasi nuanta;
- fiecare dulap vertical sa fie realizat din doua corpuri independente conectate;
- caracteristici: — primul corp — cu o compartimentare cu doua usi verticale de cate 400 mm
cu un raft ce va segmenta spatiul in doua compartimente orizontale, iar pe orizontala, in
partea de sus a corpului, un sertar Inchis cu chei;

- caracteristici: - at doilea corp— anexat la primul corp, suprapus, cu compartimentare cu
doua usi verticale de cate 400 mm, cu trei rafturi ce vor segmenta spatiul in patru compartimente
orizontale;
- fiecare dulap va avea plinta de pal de 100 mm;
- adancimea utila a dulapurilor va fi de 380 mm, inaltimea utila a compartimentelor
orizontale va fi de 350 mm, iar adancimea utila a sertarelor va fi de 240 mm;
- sertarele vor fi pozitionate in zona centrala, Ia imbinarea celor doua corpuri ce compun
fiecare dulap vertical.
Ofertantii vor prezenta mostrar de pal si schita de executie.
Executia, livrarea, piesele accesorii (manere, balamale, etc.) si montajul pentru mobilierul
solicitat vor fi incluse in pretul ofertat.
Termenul de Iivrare este maxim patru saptamani calendaristice de Ia data comenzii.
Furnizorul va oferi garantie si va respecta un standard ridicat at calitatii de executie.
9. Data limits de depunere a ofertelor: 02.10.2017, ora 10.00.
10. Garantia de buns executie a contractului se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de Ia
data semnarii contractului, in cuantum de 5% din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit,
exclusiv TVA.
11. Ofertantii vor prezenta:
- declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin. (1) din Legea nr. 98/2016;
- propunere tehnica in care se va descrie modul de indeplinire a cerintelor, un mostrar de
pal, schita de executie si proiectul de contract insusit continand clauzele contractuale
obligatorii. Furnizorul va oferi garantie si va respecta un standard ridicat at calitatii de
executie.
- propunere financiara care va confine formularul de oferta. Executia, livrarea, piesele
accesorii (manere, balamale, etc.) si montajul pentru mobilierul solicitat vor fi incluse in pretul
ofertat.
12.Ofertele si documentele solicitate vor fi transmise Ia Registratura Generala in format
tiparit prin servicii potale / de curierat/prin Iivrare directs la : sediul Consiliului Judetean Iasi
din Bld-ul Stefan cel Mare si Slant nr. 69, Iasi, - Registratura - Camera101, parter, cod
poOal 700075, Romania , astfel : LUNI — JOI : 08 — 16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi
transmise Ia adresa de e-mail achizitii.publice@icc.ro, ;Dana Ia data limits de depunere a
ofertelor.
13. Mostrarul de pal solicitat va fi transmis Ia Registratura Generala prin modalitatile si in orarul
descris mai sus.

14. Scrisoarea de intentie poate fi descarcata de pe site-ul Consiliului Judetean Iasi www.icc.ro sectiunea "Licitatii".
15.Anexam prezentei scrisori de intentie: model de declaratie privind neincadrarea in
prevederile art. 60, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (Formular 1), proiectul de contract
continand clauzele contractuale obligatorii si model de formular de oferta (Formular 2).
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Anexa Ia Scrisoarea de intentie
Formularul nr. 1

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016
Achizitia publica de mobilier — dulapuri verticale
Subsemnatul (a) (flume/ prenume), domiciliat(a) in
el iberat
, nr.
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
, CNP
, in calitate de reprezentant legal al
de
, la data de
(denumire),
avand calitatea de ofertant unic/
operatorului economic
ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa ca:), Ia achizitia publica de furnizare mobilier —
dulapuri verticale organizata de Judetul Iasi, Consiliul Judetean Iasi, declar ca ofertantul unic/ ofertantul
asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri in
cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari on asociati
semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pang la gradul al doilea inclusiv on care se afla in
relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat
printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, rud5 sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in
cadrul autoritatii contractante.
Declar ea am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritarii contractante
1 POPA MARICEL — PRESEDINTELE CONSILIULU1 JUDETEAN IASI
2. CHIRILA VICTOR — VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
3. OLTEANU ROMEO - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
4. VERNICA LACRAMIOARA SECRETARUL JUDETULUI IASI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
7. BUHUSI ALINA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA ECONOMICA
8. DOROBAT MIHAELA - SEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA
9. TITICA LILIANA HOLICOV — SEF SERVICIU ADMINISTRATIV SI PROTOCOL, DIRECTIA ECONOMICA
to. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
11. MARIANA PIETRARU — COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITI1 PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA ACHIZITII
PUBLICE
12. RALUCA ANDREEA GUZU- CONSILIER, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA ACHIZITII
PUBLICE
13. SERBANOIU CATALINA — CONSIL1ER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

CONSILIERI JUDETENI:
I. AFLOAREL SORIN - ALEXANDRU
2. AIVANOAEI CONSTANTIN - ALIN
3. ANICULAESI MIRCEA
4. APOSTOL SILVIU
5. AVRAM PETRU
6. BRATESCU LIVIU
7. BULGARU LIVIU - GABRIEL
8. CARP PETRA
9. CALIN STEFAN
10. CATUR CONSTANTIN - CATALIN
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I 1. CIORNIA CAMELIA
12. URCACIU ION LORIN
13. CITEA PETRONELA
14. COJOCARU PETRU - BOGDAN
15. COTIUGA VASILE
16. DANGA MARIUS - SORIN
17. FLUTUR SOR1N - GEORGEL
18. IVANCIA MIHAELA
19. LEBADA DOREL
20. MANOLACHE MIRCEA
21. MIHAI FLORIN
22. MINEA MARIUS DANUT
23. MOROSAN CATALIN
24. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
25. PARASCHIV DUMITRU
26. STOIAN IOAN
27. SANDU ION - VASILE
28. STANCIU CRISTIAN
29. SERBAN CONSTANTIN
30. TARABOANTA IULIAN
31. URCACIU ION LORIN
32. URSANU RADU - IONEL
33. USCATU CONSTANTIN - MARIAN
34. VATRA GHEORGHE ROMEO
35. VORNICU LIVID GABRIEL

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, once
documente doveditoare.
Inteleg ea in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzcitoare a adevetrului, facuta unei persoane dintre tele prevazute in
art. 175 sau unei unitali in care aceasta i.Fi desgisoara activitatea in vederea producerii unei consecinle
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii on imprejurarilor, declaralia jikutet serveste
la producerea aeelei consecinie, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu antenda."

Data

Reprezentant legal al operatorului economic
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta

Formularul nr. 2

FORMULAR DE OFERTA
Catre
(denumirea autoritarii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand scrisoarea de intentie pentru atribuirea contractului de achizilie publics de
fumizare mobilier — dulapuri verticale, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea / numele ofertantului/asocierii)
, ne oferim ca,
in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in scrisoarea de intentie mai sus
mentionata, sa furnizam produsele pentru suma de
lei, (suma in litere §i in cifre),
la care se adauga TVA in valoare de
lei (suma in litere §i in cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizarn
produsele dupa emiterea comenzii de catre Autoritatea Contractanta si sa le livram, In maxim
(perioada in litere si in cifre) zile.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile (durata in litere si
cifre)
zile, respectiv pana la data de
(ziva/luna/anul), si ea va ramane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Aceasta oferta Impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
- depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";

L- I

nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care
o puteti primi.
Data
, in calitate de
(semnatura)
oferta pentru si in numele
(denumire/nume operator economic)

, legal autorizat sa semnez
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CONTRACT DE FURNIZARE
mobilier — dulapuri verticale
nr.

data

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

In

temeiul Raportului achizitiei directe de furnizare mobilier — dulapuri verticale
inregistrat sub numarul
Articol 1- Parlile
JUDETUL IASI, prin Consiliul Judetean la§i cu sediul in municipiul la§i, bd. Stefan cel Mare
§i Sfant, nr. 69, judetul Iasi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal
4540712, cont trezorerie
, reprezentat prin Dr. Ing. Maricel
POPA, in calitate de achizitor, pe de o parte,

SC

, cu sediul in
, str.
, nr.
, sc.
, ap.
, Judetul
, cod fiscal
inmatriculare Ia Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
cont Trezorerie
, deschis Ia Trezoreria
, fax
, e-mail
, reprezentata prin
avand functia de
, in calitate de furnizor, pe de alts parte,

, bl.
, Nr. de
, telefon

denumite in continuare fiecare in parte „Partea" §i in mod colectiv „Partile" au convenit Incheierea
prezentului contract de furnizare, in urmatoarele
Articol 2- Termeni si definifii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
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a. contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale.
b. Achizitori Furnizor - penile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil Furnizorului de catre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrals si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - produsele cuprinse in anexa/anexele Ia prezentul contract, pe care Furnizorul
se obliga, prin contract, sa le furnizeze Achizitorului;
e. servicii — servicii privind conceptul, creatia si design-uI materialelor promotionale, de
imprimare si finisare, servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatii legate de
furnizarea produselor cum ar fi: transportul si orice alte asemenea obligatii care revin
furnizorului conform garantiei comerciale a produselor;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majors si esentiala a
componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea Furnizorului.
g. destinatie finals - locul unde Furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. forta majors - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu
putea fi prevazut Ia momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntiativa. Nu este
considerat for-0 majors un eveniment asemenea celor de mai sus care, fare a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
Parti;
i zi - zi calendaristica, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres c5 sunt zile
lucratoare; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de Ia un
anumit eveniment on act sau actiune, data Ia care se produce respectivul eveniment, act
on actiune nu se is in considerare. Termenul exprimat in zile incepe sa curga Ia inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie Ia expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului. Termenul exprimat in luni sau ani incepe s.5" curga Ia inceputul primei ore a
primei zile a termenului si se incheie Ia expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziva din
ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput s5 curga termenul; dace, in
cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu exists o zi
corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie Ia
expirarea ultimei ore a ultimei zile a Iunii respective. Dace ultima zi a unui termen exprimat
in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica sau sambata, termenul se
incheie Ia expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoarela calculul unui termen
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exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile de mai sus, cu
deosebirea cä zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
j. durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de achizitie de Ia data intrarii sale in vigoare si
pana Ia epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care it produce, inclusiv
perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.

Articol 3 - Interpretare
3.1— In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele Ia forma singular vor
include forma de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire Ia zile reprezinta zile calendaristice dac5 nu se
specifics in mod diferit.
3.3- Cuvintele referitoare Ia persoane sau parti vor include societatile
orice organizatie avand personalitate juridica.

companiile, precum §i

3.4- Clauzele §i expresiile vor fi interpretate prin raportare Ia Intregul contract.
3.5- Referintele Ia orice acte normative se considers a face referire §i Ia orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.6 - Cu exceptia cazului cand se prevede altfel in contract, acesta obliga nu numai Ia ceea ce
este expres prevazut prin clauzele sale, ci §i la toate urmarile pe care legea, obiceiul sau
echitatea le dä obligatiei respective, dup5 natura sa
3.7.
Articol 4 - Obiectul contractului
4.1 —Furnizorul se obliga sa furnizeze mobilier — dulapuri verticale, conform Scrisorii de
intentie nr.
si propunerii tehnice anexe Ia prezentul contract, in perioada
convenita, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Furnizorul va furniza 24 bucati dulapuri verticale conform Scrisorii de intentie nr.
si propunerii tehnice anexe la prezentul contract.
4.3 - Achizitorul se obliga sã plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru produsele
furnizate §i serviciile accesorii prestate.
Articol 5 - Prejul contractului
5.1 - Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul produselor Iivrate
al
serviciilor accesorii prestate, platibil Furnizorului de catre Achizitor este de
lei,
(pret unitar lei Vara TVA) Ia care se adauga
lei, reprezentand TVA.
5.2 — Pretul prezentului contract fara TVA este ferm pe toata durata de executie a contractului.
Articol 6 - Durata contractului
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6.1. - Prezentul contract intra in vigoare dupa semnarea contractului de catre ambele parti si
opereaza valabil intre parti de Ia data intrarii sale in vigoare si pana Ia epuizarea conventionala sau
legala a oricarui efect pe care it produce.
6.2. - Furnizorul va furniza produsele in termen de maxim 4 saptamani de Ia data comenzii
transmise de achizitor.
Articol 7 - Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe de Ia data comenzii transmise de achizitor.
7.2 - Garantia de buna executie se constituie in termen de cel mutt 5 zile lucratoare de Ia data
semnarii contractului de ambele parti.
7.3 - Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de Ia data
semnarii contractului de catre ambele parti contractante cid dreptul autoritatii contractante
sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alta formalitate prealabila de punere
in intarziere.
Articol 8 - Documentele contractului
8.1. Furnizorul va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin prezentul contract si urmatoarele
anexe, parte integranta din contract:
-

Scrisorii de intentie nr.
si clarificarile aduse p5n5 Ia depunerea ofertelor ce
privesc aspectele tehnice financiare,

-

oferta, respectiv propunerea tehnica §i propunerea financiare, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare,

-

garantia de buna executie, dupa constituire,

-

alte documente, conform legii.

8.2. Documentele enumerate Ia art. 8.1 alcatuiesc contractul si trebuie considerate ca documente
care se expliciteaza reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac parte integranta
din acesta. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
Articol 9 - Caracterul confidential al contractului
9.1. Fara a aduce atingere derularii
executiei prezentului contract, Achizitorul are obligatia de a
asigura garantarea protejarii acelor informatii pe care Furnizorul le precizeaza ca fiind
confidentiale, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia
interesele legitime ale acestuia, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea
intelectuala.
Articol 10 - Obligatiile Furnizorului
10.1 - (1) Furnizorul se obliga sa furnizeze mobilier - dulapuri verticale, conform Scrisorii de
intentie nr.
si propunerii tehnice anexe Ia prezentul contract, respectand un
standard ridicat at catitatii de executie.
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(2) Furnizorul se obliga sa furnizeze mobilier — 24 bucati dulapuri verticale- corpuri independente
ce pot fi interconectate, avand urmatoarele caracteristici:
- realizate din pal melaminat,
- culoare Nebraska natur sau alts culoare din acelasi paletar, in functie de compatibilitatea cu
mobilierul existent, cant de aceasi nuanta,
- fiecare dulap vertical sa fie realizat din doua corpuri independente conectate,
- caracteristici primul corp — compartimentare cu doua usi verticale de cate 400 mm latime, cu un
raft ce va segmenta spatiul in doua compartimente orizontale, iar pe orizontala, in partea de sus a
corpului un sertar inchis cu chei,
- caracteristici al doilea corp - anexat Ia primul corp, suprapus, cu compartimentare cu doua usi
verticale de cate 400 mm, cu trei rafturi ce vor segmenta spatiul in patru compartimente orizontale,
- fiecare dulap va avea plinta de pal de 100 mm,
- adancimea utila a dulapurilor va fi de 380 mm, inaltimea utila a compartimentelor orizontale va fi
de 350 mm, iar adancimea utila a sertarelor va fi de 240 mm,
-sertarele vor fi pozitionate in zona centrala, Ia imbinarea celor doua corpuri ce compun fiecrae
dulap vertical.
10.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in perioada prevazuta in contract.
10.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, §i
ii) daune-interese, cheltuieli, taxe Si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.
10.4 - Furnizorul este obligat sä respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca §i cum
acestea ar fi parte a contractului insu§i, clauzele prezentului contract fiind aplicabile in
integralitate. Furnizorul ramane raspunzator pentru orice incalcare a obligatiilor sale contractuale si
dupa incetarea contractului pentru perioada prevazuta in acest sens de legislatia romaneasca.
10.5 — Toate costurile de livrare Ia sediul achizitorului, incarcarea, descarcarea, manipulare, atat Ia
livrare, cat Si pe perioada de garantie, piese accesorii (manere, balamale, etc), montaj sunt
asigurate de furnizor.
10.6 — Garantia produselor este de
luni si se calculeaza de Ia data procesului verbal de
receptie cantitativa si calitativa centralizator.
Articol 11 - Obligaiile Achizitorului
11.1 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere §i sa plateasca pretul convenit
in prezentul contract.
11.2 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele si serviciile accesorii prestate in termenul
convenit.
11.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre Furnizor in termenul convenit.
11.4 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice plangere sau
reclamatie ce apare in perioada de garantie a produselor.
ModeNati de plata

11.5 — Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de cel mutt 30 de zile
calendaristice de la receptia tuturor produselor, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 72/2013
privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de
bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.

Articol 12 - Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. — In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul
de a percepe penalitati o suma echivalenta cu 0,1% din valoarea produselor nelivrate sau Iivrate
necorespunzator, pe fiecare zi intarziere !Dana Ia indeplinirea efectiva a obligatiilor sau, daca este
cazul, 'Dana Ia rezilierea contractului.
12.2 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu iii executa obligatia de plata Ia
scadenta, atunci va achita ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din suma datorata scadenta,
!Ana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.
12.5. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand Ia contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul Ia actiune sau despagubire pentru
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita !Ana Ia data denuntarii unilaterale a contractului.
Articol 13 - Garantia de buna executie a contractului
13.1 (1) Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum
de D
% din pretul contractului, exclusiv TVA in termen de 5 zile lucratoare de Ia semnarea
prezentului contract sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari sau prin depunerea sumei corespunzatoare Ia casieria
achizitorului, conform documentatiei de atribuire si in conformitate cu prevederile art. 40 din HG
395/2016, in contul R072TREZ4065006XXX000459.
(2) Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie trebuie sa acopere perioada de timp pana
Ia data incheierii procesului-verbal centralizator de receptie calitativa si cantitativa a produselor.
13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in Iimita
prejudiciului creat, daca Furnizorul nu iii indeplineste, nu iii executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Furnizorului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.3 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de Ia data
intocmirii procesului-verbal centralizator de receptie al produselor care fac obiectul prezentului
contract, daca nu a ridicat pana Ia acea data pretentii asupra ei.

12

13.4 — In cazul in care furnizorul nu constituie garantia de buns executie in termen de 5 zile
lucratoare de Ia data semnarii contractului de catre ambele parti contractante, achizitorul
are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alta formalitate prealabila
de punere in intarziere.
Articol 14 - Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
14.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a incepe executarea contractului de Ia data comenzii
transmise de achizitor.
14.2 - (1) Furnizarea produselor in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de
parti, termen care se calculeaza de Ia data comenzii transmise de achizitor.
(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Furnizorului, sau
b) alte circumstanc=e neobi§nuite susceptibile de a surveni, aitfel decat prin incalcarea
contractului de catre Furnizor, indreptatesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de
furnizare a produselor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord
perioada de furnizare §i vor semna un act aditional, nefiind afectate prin acesta calitatea §i
cantitatile initiale, astfel cum au fost acestea prevazute in oferta, precum §i pretul contractului.
14.3 - Daca pe parcursul Indeplinirii contractului Furnizorul nu respects termenul de furnizare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru Achizitorului. Modificarea datei de furnizare asumate
se face cu acordul partilor, prin act aditional.
14.4 - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare,
orice intarziere in Indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
Furnizorului.
Articol 15 - Livrarea documentele care insofesc produsele
15.1 — Furnizorul are obligatia de a Iivra produsele Ia sediul achizitorului, respectand termenul
stabil it.
15.2 — (1) Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite
prevederile clauzelor referitoare Ia receptia produselor
(2) Toate costurile de Iivrare Ia sediul achizitorului, incarcarea, descarcarea, manipulare, atat Ia
Iivrare, cat
pe perioada de garantie, piese accesorii (manere, balamale, etc), montaj sunt in
sarcina furnizorului.
Articol 16 - Recepfie, inspeclii teste
16.1 — (1) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta §i/sau de a testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele Ia contract.
(2) Receptia cantitativa se va realiza de catre achizitor, Ia momentul Iivrarii si montarii produselor.
(3) Receptia calitativa se va face in termen de 30 de zile de Ia data livrarii si montarii produselor Ia
sediul achizitorului.
(4) Receptia cantitativa si calitativa centralizatoare se face in termen de 10 de zile de Ia data
livrarii si montarii tuturor produselor Ia sediul achizitorului.
16.2 — (1) Achizitorul are obligatia de a notifica in scris Furnizorului identitatea reprezentantilor sac
imputerniciti pentru efectuarea receptiei.
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(2) Toate costurile de Iivrare Ia sediul achizitorului, incarcarea, descarcarea, manipularea
echipamentului, atat la Iivrare, cat si pe perioada de garantie, piese accesorii (manere, balamale,
etc), montaj sunt asigurate de furnizor.
16.3 — In cazul in care, Ia receptie, se constata ca nu se respects caracteristicile tehnice precizate
in oferta acceptata de achizitor, achizitorul va refuza primirea, va returna produsele si nu le va
achita, urmand ca ofertantul sä Isi achite obligatiile stabilite prin contract.
16.4 — Daca vreunul dintre produsele livrate nu corespunde specificatiilor, Achizitorul are dreptul
sä II returneze si sa nu II plateasca, iar Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului
de a inlocui produsele refuzate.
16.5 - Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi
limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de Furnizor, cu sau
fara participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrarii acestora Ia destinatia finals.
16.6 - Prevederile clauzelor privind garantia de buna executie nu it vor absolvi pe Furnizor de
obligatia asumarii garantiilor sau de alte obligatii prevazute in contract.
16.7 - Verificarile vor fi efectuate, in conformitate cu prevederile din prezentul contract, de catre
Directia Economica.
16.8 — Directia Economica va urmari si va indeplini, in numele achizitorului, toate activitatile
necesare realizarii obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului
contract si va semnala orice incident in executare. Achizitorul are dreptul de a emite document
constatator care confine informatii referitoare la Indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea
obligatiilor contractuale, atunci cand este solicitat in mod expres de catre prestator.
16.9. - Directia Economica va initia toate demersurile legale aferente organizarii si efectuarii
receptiei prestatiilor ce constituie obiectul prezentului contract si va comunica prestatorului
procesul - verbal de receptie.
Articol 17 - Servicii
17.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, Furnizorul are obligatia de a presta si serviciile
accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.
17.2 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexa la contract. Partile contractante au obligatia de
a notifica in scris una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor pentru acest scop, si anume a
responsabilului cu supravegherea din partea Furnizorului si a persoanei coordonatoare din partea
Achizitorului.
17.3 - Furnizorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitatea muncii si
prevenirea si stingerea incendiilor pe toata durata prestarii serviciilor. Orice incident/accident
datorat nerespectarii acestor reguli de catre personalul Furnizorului este imputabil Furnizorului.
Articol 18 - Ajustarea pretului contractului
18.1 - Pretul contractului Vara TVA este ferm si nu se actualizeaza.
Articol 19 - Conflictul de interese
19.1 Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de
servicii, direct on indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice
sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse in cadrul
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procedurii de atribuire on angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante implicat in procedura de
atribuire cu care autoritatea contractanta implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel
putin 12 luni de Ia incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii on rezilierii de drept a
prezentului contract.
Articol 20 - Cesiunea
20.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
20.2 — Furnzorul poate cesiona dreptul sau de a Incasa contravaloarea serviciilor prestate, in
conditiile prevazute OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articol 21- Incetarea contractului
21.1 — Prezentul contract inceteaza prin executarea, de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce
le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a disparitiei, fara vina nici uneia
dintre parti, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta este definit in legislatia
aplicabila.
21.2 - Suplimentar fata de cauzele de Incetare definite anterior in cadrul articolelor 21.1 si 21.2,
Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) dup5 acordarea
unui preaviz de 5 zile Furnizorului, Vara necesitatea unei alte formalitati
fara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se Ia
acestea:
a) Furnizorul nu furnizeaza produsele conform cu prevederile prezentului contract;
b) Furnizorul nu se conformeaza Intr-o perioada de cel mutt 10 zile notificarii emise de catre
Achizitor care ii solicits remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din
prezentul contract care afecteaza executarea corespunzatoare si Ia timp a furnizarii produselor;
c) Furnizorul refuza sa duce Ia Indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre
Achizitor in conformitate cu Caietul de sarcini si propunerea tehnica;
d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei
printr-o hotarare judecatoreasca definitive;
f) Furnizorul se afla in culpa profesionala grave ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
probe pe care Achizitorul o poate justifica;
g) Impotriva Furnizorului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu
privire Ia frauds, coruptie, implicarea Intr-o organizatie criminals sau orice alts activitate ilegala;
h) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Furnizorul a fost declarat culpabil de incalcarea
grave a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;
i) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire Ia
personalitatea juridica, natura sau controlul Furnizorul, cu exceptia situatiei in care asemenea
modificari sunt Inregistrate Intr-un act aditional Ia prezentul contract;
j) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sá Impiedice executarea prezentului contract;
k) furnizorul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic.
21.4 - In termen de 5 zile dupa momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor
furnizate Si toate sumele cuvenite Furnizorului Ia data rezilierii.
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21.5 — Daca Achizitorul reziliaza prezentul contract, va fi indreptatit sa recupereze de Ia Furnizor
Vara a renunta Ia celelalte actiuni Ia care este indreptatit in baza prezentului contract, orice
pierdere sau prejudiciu suferit.
21.6 - In urma unui preaviz de 20 zile acordat Achizitorului, Furnizorul poate rezilia prezentul
contract daca Achizitorul:
a) nu int indepline§te obligatia de plata catre Furnizor a sumelor datorate acestuia in baza
oricarei certificari din partea Achizitorului, dupa expirarea termenului limits prevazut in prezentul
contract;
b) suspends furnizarea produselor sau a oricarei parti a acestora pentru mai mutt de 60 de
zile pentru motive nespecificate in prezentul contract sau independente de culpa Furnizorului;
21.7 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept at Achizitorului sau at Furnizorului dobandit anterior
acesteia in temeiul prezentului contract.
21.8 - In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despagubi Furnizorul pentru orice
pierdere sau prejudiciu suferit. Aceasta plata nu va putea avea un cuantum care sa conduca Ia
depa§irea, prin Insumarea tuturor platilor efectuate in baza prezentului contract, a pretului
contractului din prezentul Contractul de furnizare.
21.9 - In cazurile in care achizitorul considers contractut reziliat pentru neexecutare sau executare
necorespunzatoare din partea furnizorului, pe langa penalitati, va fi indreptatit sa perceapa de la
furnizor daune-interese.
21.10 — (1) Achizitorul int rezerva dreptul de a denunta unilateral contractut in cel mutt 10 zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului §i care
conduc la modificarea ctauzetor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public;
(2) In cazul prevazut mai sus furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeptinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
21.11 (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptutui comun privind incetarea contractelor sau
dreptutui achizitorului de a soticita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica,
in conformitate cu dispozitiile dreptutui comun, achizitorul are dreptul, conform art. 223 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, de a denunta unilateral un contract de achizitie publica, de
ptin drept, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, Vara necesitatea unei alte formalitati
fara interventia vreunei autoritati sau instance de judecata, in perioada de valabilitate a acestuia in
una dintre urmatoarete situatii:
a) furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din legea nr. 98/2016;
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
Articol 24 - Forta majors
22.1 - Forta majors este constatata de o autoritate competenta.
22.2 - Forta majors exonereaza par ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
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22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pans Ia aparitia acesteia.
22.4 - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parli,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa is orice masuri care ii stau Ia dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
22.5 - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 2 zile de la Incetare.
22.5 - Daca forta majors actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
23. Amendamente
23.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi prevazute la
data Incheierii contractului.
23.2. - Partite contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii
conditiile prevazute prin
acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce Ia cresterea pretului contractului.
23.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele aditionale intra
in vigoare Ia data semnarii acestora de catre ultima parte.
23.4 — (1) Modificarea termenului de furnizare se efectueaza prin act aditional incheiat inainte
de expirarea termenului de furnizare initial.
(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractual si nu
necesita a fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de receptie
sau plata se extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
Articol 24 - Solutionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul si Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi Intre ei in cadrul sau in legatura
cu Indeplinirea contractului.
24.2 - Dack dupa 15 de zile de Ia Inceperea acestor tratative, Achizitorul Furnizorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractualk fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.
Articol 25 - Limba care guverneaza contractul
25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romans.
25.2 - Dac5 exists versiuni ale oricarei parti din contract, scrise in mai multe Iimbi, va prevala
versiunea in limba romans;
25.3 - Limba folosita pentru comunicare va fi limba romans.
Articol 26 - Comunicari
26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare Ia Indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris. Dupa primirea oricarei comunicari transmise in scris, partile au obligatia de a
confirma primirea si inregistrarea acestuia.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
26.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail. Luarea Ia cunostinta
despre aceste comunicari se prezuma din momentul transmiterii comunicarii prin mijloacele
mentionate, Ia datele de contact notificate de parti.
26.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mutt doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentului
contract Ia ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail,
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de Ia data transmiterii si nu
de Ia data confirmarii de primire.
Articol 27- Legea aplicabila contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
27.2 — Furnizorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania,
precum si reglementarilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudentei Curtii de Justitie a
Uniunii Europene §i se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta,
conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii din teritoriu vor respecta §i se vor supune de
asemenea acelora§i legi §i reglementari.
Partile au inteles sa incheie prezentul contract in patru exemplare de valoare juridica egala a cate
revin achizitorului si un exemplar revine fumizorului.

Achizitor

pagini, din care trei exemplare

Furnizor
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