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Sectiunea I 

 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 

 

A. DATE DESPRE BENEFICIAR 

1. Denumirea/numele: Muzeul Judetean  de Stiintele Naturii Prahova 

2. Codul unic de înregistrare: 2844413 

3. Adresa: Ploiesti str. Erou Calin Catalin, nr.1, judeţul Prahova, cod poştal 100066 

4. Telefon: ;   0244597896  Fax: 0244.511.970 

6. E-mail:office@muzbioph.ro 

7. Pagina de Internet: www.muzbioph.ro 

 

 

B. INFORMATII PENTRU OFERTANTI 

1. Denumire contract : Contract furnizare “Echipament de birotica”. 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare: achizitie directa 

3. Cod CPV 42964000-1 Echipament de birotica. 

4. Valoare estimata: 41.390 lei fara TVA. 

5.Tipul contractului si cantitatea pentru care sunt solicitate oferte: contract de furnizare. 

- Lot 1.  Calculator PC. monitor , sistem de operare, software office = 2 buc; 

                Valoare estimata= 7.600 lei fara TVA  (total lot) 

-Lot 2. Dispozitiv stocare date extern = 4 buc; 

               Valoare estimata= 3.200 lei fara TVA  (total lot) 

-Lot 3. Software bază de date pt. management proiect (Acces, Paradox sau similar) = 4 licente 

                              Valoare estimata= 4.000 lei fara TVA  (total lot) 



  

-Lot 4. Software procesare text si colaborativ (Adobe Acrobat) = 4 licente; 

                         Valoare estimata= 8.000 lei fara TVA  (total lot) 

Lot 5. Aer conditionat mobil = 1 buc; 

                        Valoare estimata= 2.400 lei fara TVA   

-Lot 6. Notebook = 1 buc; 

                        Valoare estimata= 2.000 lei fara TVA   

-Lot 7. Multifunctional laser color = 1 buc; 

                    Valoare estimata= 7.990 lei fara TVA   

-Lot 8. Retroproiector = 1 buc; 

                     Valoare estimata= 3.800 lei fara TVA   

-Lot  9. Dulap bibliorafturi = 2 buc; 

                       Valoare estimata= 1.200 lei fara TVA (total lot)  

6. Locul de livrare al echipamentului de birotica : la sediul achizitorului.  

7. Durata contractului sau termenul limita de livrare :10 zile calendaristice de la data 

semnarii contractului. 

8. Informatii si clarificari: 

a. Documentatia de atribuire este gratuita si se poate ridica de la sediul autoritatii 

contractante. 

b. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: doua  zile lucratoare inainte de depunerea 

ofertei. 

Informatii suplimentare se pot obtine  prin e-mail: office@muzbioph.ro.Persoana de contact: 

Ardeleanu Gheorghe. 

9. Data limita pentru depunerea ofertelor: 18/05/2012, ora 10:00. 

10. Adresa la care se transmit  (depun) ofertele: Ofertele se transmit (scanate) pe adresa de e-

mail: office@muzbioph.ro sau prin depunere prin posta sau la sediul autoritatii contractante.  

11. Limba de redactare a ofertei: Romana. 

12. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: Orice ofertant sau imputernicit al 

acestuia. 

13. Data, ora si locul deschiderii ofertelor:  18/05/2012, ora 11:00, la sediul Muzeului 

Judetean de Stiintele Naturii Prahova ,Ploiesti Str. Erou  Calin Catalin nr.1, jud. Prahova. 

14. Modalitatile principale de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza vor fi 

stabilite prin contractul de furnizare.  



  

15. Forma juridica în care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de operatori economici 

carora li s-a atribuit contractul de furnizare: contract de asociere; nu este necesara 

legalizarea acestuia la depunerea ofertei. 

16. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le îndeplineasca ofertantii: 

-prezentarea certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in copie 

xerox. 

-prezentarea companiei din care sa rezulte experienta similara: minim un contract de de 

furnizare de echipament de birotica. 

17. Se va completa formularele: 

-Formular 1. –Scrisoare de inaintare; 

-Formular 2. – Fisa Tehnica. 

-Formular 3. – Formular oferta. 

-Formular 4. – Centralizator preturi –anexa la formularul de oferta. 

18. Criterul de atribuire: pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor minime din caietul 

de sarcini. 

-Ofertantii trebuie sa depuna oferta  pentru toate loturile avand in vedere faptul ca in cadrul 

proiectului este prevazut un singur contract pentru aceasta achizitie. 

-Propunerea financiara a ofertantilor trebuie sa se incadreze in valoarea estimata pentru 

fiecare lot in parte. 

-Propunerea tehnica trebuie sa respecte cerintele minime stabilite in caietul de sarcini. 

11.Stabilirea ofertei castigatoare 

Oferta castigatoare va fi aceea care va respecta cerintele caietului de sarcini si al carei pret 

total ofertat ,va fi cel mai scazut dintre preturile ofertate. 

Pretul total ofertat se obtine prin insumarea preturilor ofertate pentru fiecare lot in parte. 

15. Modelul de contract de furnizare însuşit – semnat şi ştampilat pe prima pagina ; 

Achizitorul îşi rezervă dreptul ca la data încheierii contractului de furnizare, să poată 

completa condiţiile existente  în modelul de contract anexat documentaţiei de atribuire cu 

prevederile specifice adjudecării. 

 



  

Sectiunea II 

CAIET DE SARCINI –CERINTE MINIME 

- Lot 1.  Calculator PC. monitor , sistem de operare, software office = 2 buc; 

                        Valoare estimata= 7.600 lei fara TVA  (total lot) 

-Lot 2. Dispozitiv stocare date extern = 4 buc; 

                        Valoare estimata= 3.200 lei fara TVA  (total lot) 

-Lot 3. Software bază de date pt. management proiect (Acces, Paradox sau similar) = 4 licente 

                            Valoare estimata= 4.000 lei fara TVA  (total lot) 

-Lot 4. Software procesare text si colaborativ (Adobe Acrobat) = 4 licente; 

                               Valoare estimata= 8.000 lei fara TVA  (total lot) 

Lot 5. Aer conditionat mobil = 1 buc; 

                              Valoare estimata= 2.400 lei fara TVA   

-Lot 6. Notebook = 1 buc; 

                                Valoare estimata= 2.000 lei fara TVA   

-Lot 7. Multifunctional laser color = 1 buc; 

                          Valoare estimata= 7.990 lei fara TVA   

-Lot 8. Retroproiector = 1 buc; 

                           Valoare estimata= 3.800 lei fara TVA   

-Lot  9. Dulap bibliorafturi = 2 buc; 

                                Valoare estimata= 1.200 lei fara TVA (total lot)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Lot 1.  Calculator PC. monitor , sistem de operare, software office = 2 buc; 

Sistem complet echipat (functional), arhitectură bazată pe minim Pentium i3 sau echivalent 

 

      

Denumire 

componenta 

Descriere caracteristici tehnice minime 

Placa baza Chipset Intel, Skt. 1155, 2xDDRIII, 1PCI-Ex16, 3xPCI-Ex1, 

10/100 LAN, 4xSATA, D-Sub, mATX,  

Procesor Intel Core Ci3 SandyBridge i3-2120 3.30GHz, 2C, s.1155, 3MB, 

32nm, procesor grafic integrat GMA HD, OC, BOX 

RAM 4Gb DDR III 1333 

HDD 500 GB  , 16MB, 7200rpm, Serial ATA3 

Placa video NVIDIA GeForce with CUDA GT220, PCI-E 2.0, 

650MHz/1066MHz, 1GB DDR3, 128 bit, HDCP, HDMI(native), 

DVI, FAN 

DVD-RW DVD-RW SATA Bulk Black 

Carcasa Unit, 450W, ATX, 3 bay 5.25”, black, USB si conector 

casti/microfon pe front 

Tastatura + 

mouse 

KT-8520, tastatura + mouse optic, PS/2 sau USB 

Monitor  24" LED, rezolutie 1920x1080, 5ms GTG, contrast: 10.000.000:1, 

luminozitate: 250cd/mp, conectori: D-Sub/DVI-D. 

Licenta soft Windows 7 Pro English DVD retail 

Licenta soft Office Pro Plus 2010 

 

Garantie, service : minim 12 luni 

-Lot 2. Dispozitiv stocare date extern = 4 buc; 

HDD   500Gb extern USB 3.0   

Garantie, service : minim 12 luni 

  



  

-Lot 3. Software bază de date pt. management proiect (Acces, Paradox sau 

similar) = 4 licente 
Licenta Microsoft Acces 2010 

-Lot 4. Software procesare text si colaborativ (Adobe Acrobat) = 4 licente; 

Licenta Adobe Acrobat Standard v.10 English BOX      

Lot 5. Aer conditionat mobil = 1 buc; 
Aparat de aer conditionat mobil  (portabil) – 9.000 BTU   

Garantie, service : minim 12 luni 

Lot 6. Notebook = 1 buc; 

Procesor AMD C-60 1.00GHz (sau echivalent), RAM 2Gb, HDD 320Gb, LAN, wlan, webcam, 

card reader, 6cell, , 11.6", Windows 7 HP OEM preinstalat 

Garantie, service : minim 12 luni 

Lot 7. Multifunctional laser color = 1 buc; 

Multifunctional laser color A3 cu DADF, piedestal, si set  tonere incluse  

Garantie, service : minim 12 luni 

Lot 8. Retroproiector = 1 buc; 

Luminozitate (lumeni): 2300  

Tip retroproiector: transmisiv 

Tip lentila: lentila singular 

Distanta focala: 299 

Tip lampa: 24V / 250W 

Zgomot ventilator (dB): 45 

Marime sala (persoane): <50 

Garantie, service : minim 12 luni 

Lot  9. Dulap bibliorafturi = 2 buc; 

 



  

Minim 6 (sase) spatii pentru 10 bibliorafturi pe fiecare raft   

Furnizorul va asigura transportul si montarea  

Garantie minim 12 luni. 

 

 

Alte cerinte obligatorii: 

 

1.Echipamentele vor fi noi, nefolosite, si se vor livra sigilate in ambalajul original al 

producatorului.Nu se accepta produse reconditionate. 

2.Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului manualele de utilizare.-(unde este cazul). 

3.Furnizorul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele 

echipamentului pentru o perioada de 12 luni de la livrare. 

4.In perioada de garantie , toate costurile legate de remedierea defectiunilor cad in sarcina 

furnizorului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare ,taxe in vama, manopera pentru 

reparare etc). 

5.Termen de livrare:maxim 10 zile calendaristice de la incheierea contractului. 

6.Termenul  de interventie pentru remedierea defectiunilor in perioada de garantie va fi de 

maxim 3 zile lucratoare de la anuntarea defectiunii. 

7.Reparatia se va face la locul de instalare al echipamentelor.In situatia in care  acest lucru 

nu este posibil costurile de transport vor fi suportate de catre furnizor. 

8.Furnizorul va asigura transportul si instalarea produselor la sediul achizitorului fara 

perceperea unui cost suplimentar fata de cel din oferta. 

NOTA 

 

 Specificatiile tehnice ,din prezentul caiet de sarcini, care indica o anumita origine, 

sursa, productie, un procedeu special ,o marca de fabrica sau de comert, un brevet de 

inventie, o licenta de fabricatie,un produs de referinta ,sunt mentionate doar pentru 

identificarea tipului de produs si NU au ca scop favorizarea sau eliminarea anumitor 

operatori economici sau a anumitor produse. 

 Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea “sau echivalent”.  

 

Intocmit , 

ARDELEANU GHEORGHE 

        



  

 

Sectiunea III 

Formulare- 

Formular 1 

OFERTANTUL 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

nr. _____/_____________ 

SCRISOARE DE INAINTARE 

Către ________________________________________________ 

            (denumirea autorităţii contractante si adresa completă) 

 

 Ca urmare a anunţului de participare postat la adresa www posmediu .ro  nr. ______ din 

_______________  

                                     (ziua/luna/anul) privind organizarea procedurii pentru atribuirea 

contractului______________________________________                                                                                                                                          

                        (denumirea contractului de achiziţie publică)  

noi _________________________ vă transmitem alăturat, următoarele: 

     (denumirea/numele ofertantului)  

1. Documentul _____________________  

                   (tipul, seria/numărul, emitent) privind garanţia pentru participare, in cuantumul 

şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 

ofertei; 

2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi un număr de _____ 

copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta; 

AVEM SPERANŢA CĂ OFERTA NOASTRĂ ESTE CORESPUNZĂTOARE SI VĂ 

SATISFACE CERINŢELE. 

Data completării _________________    

 

Cu stimă, 

 

Ofertant, 

_______________________ 



  

                                                                                       (semnătura autorizată) 

Formular 2 

 

Formular FISA  
                                                              TEHNICA 

 
 
 

FISA TEHNICA Nr. ………………………. 
 

                                                            (se completeaza pentru fiecare produs , prevazut in formular) 

 
 
 
 
Produsul   ______________________________ 

                                                                                                 (denumirea) 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Specificatii tehnice impuse              Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile           Producător                                          
prin Caietul de sarcini                        tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

 
 

0     1                                                   2                                                            3 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 

 

Parametrii tehnici si functionali 
…………………………………………… 
Specificatii de performanta si conditii 
privind siguranta in exploatare 
…………………………………………. 
Conditii privind conformitatea cu 
standarde relevante 
………………………………………… 
Conditii de garantie si postgarantie 
………………………………………… 
Alte conditii cu caracter tehnic 
………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
            Ofertant, 
                                   ………… ………………. 
                                                                       (semnatura autorizata ) 

 

 

 

 

 



  

 

Formular 3 
................................................... 
(denumirea/numele ofertantului) 

 FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către ....................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai 
ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să furnizăm/să închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de 
cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing 
fără opţiune de cumpărare (se elimină opţiunile 
neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) pentru suma 
de .................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se 
adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi 
moneda) 

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

 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, 
(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va 
rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 
primită. 

Data _____/_____/_____ 
...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
  
 
 
 
 

 
......................................................... 



  

   (denumirea/numele ofertant) 

 

Formular 4 

 

 

Formular centralizator preturi 
 

.................................................................. 
  (denumirea/numele ofertantului) 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 pentru produse1  

 
Anexă la ofertă 

 

Nr. 
crt 

Denumirea 
produsului 

Cantitatea 
(U.M.)  

Preţul 
Unitar 

 

Preţul  
 total 

 

TVA 

   Lei Euro Lei 
(col 2xcol 3) 

 

Euro 
(col 2xcol 3) 

 

Lei 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

....        

 TOTAL       

 
 

 
 

................................................ 
(semnătura autorizată) 

 
L.S. 

Nota: 

Se va completa numai valoarea in lei. 

 

 

 

 

                                                
1  



  

 

SECTIUNEA IV 

                                                                                            INSUSIT 

                                                                          (semnat si stampilat)   
 

MUZEUL JUDETEAN DE STIINTELE NATURII PRAHOVA 

 

NR……../………………            

 

DENUMIRE FURNIZOR..................     

  NR……../…………..…               

                         

Contract de furnizare  
 

1. Părţi contractante: 

MUZEUL JUDETEAN DE STIINTELE NATURII PRAHOVA, cu sediul in PLOIESTI, 

str.Sbl.Erou Calin Catalin , nr.1, jud. Prahova telefon/fax 0244/597896;0244/511970, cod fiscal 

2844413, cont trezorerie RO41TREZ5215010XXX000186,   reprezentat prin Prof. Dr. IANCU 

EMILIA ELENA  ,  Director General,in calitate de achizitor, pe de o parte 

 

şi 

Furnizor –……………………………….., cu sediul în……………………,str…………………...                    

nr……,judeţul……………………telefon/fax………………….înregistrată la Registrul 

Comerţului………………… sub numărul de înmatriculare ……………………..,C.U.I.-

…………………., având cont nr……………………….., deschis la 

Trezoreria ………………………                                  , reprezentat 

prin …………………………………. - Director General, în calitate de furnizor, pe de altă parte, au 

convenit încheierea prezentului contract de furnizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

2. Definitii  

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  

b. achizitor si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, 

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de 

garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand 

prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora 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 finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – Camera 

Internationala de Comert (CIC). 

i. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 

executarea si, 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 exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze  

.................................................(denumirea produselor si cantitatea),  în 10 zile calendaristice de la 

semnarea contractului. 

4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in 

prezentul contract.  

 

5. Pretul contractului 
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este de 

………. lei, la care se adauga ……… TVA. 

 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este de 10 zile calendaristice, incepand de la data semnarii 

contractului. 

 

7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de catre parti. 

8. Documentele contractului 

8.1  - Documentele contractului sunt: 

 -propunerea tehnică şi financiară 

           -documentaţia de atribuire 

9.  Obligatiile principale ale furnizorului 

9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in 

propunerea tehnica.  

9.2 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele 

achizitionate, si 



  

ii) daune-interese, costuri, 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.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 

10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 30 zile de la 

data intocmirii procesului verbal de recepţie a produselor şi de la emiterea facturii de catre acesta.  

10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat dupa ce achizitorul isi 

onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil. 

11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile 

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu 0,1% din pretul contractului, pentru fiecare zi întârziere. 

11.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta 

cu 0,1%  din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intirziere. 

11.3 - 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. 

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata 

furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta 

anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In 

acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  

contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

12. Garantia de buna executie a contractului 

 Nesolicitat. 

13. Receptie, inspectii si teste 
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini. 

13.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei produselor se vor face la destinatia finala a 

produselor, respectiv sediul autorităţii contractante. 

13.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul 

are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:             

        a) de a inlocui produsele refuzate, sau 

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor 

tehnice.   

13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, 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 la destinatia finala. 

13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor 

sau altor obligatii prevazute in contract.  

14. Ambalare si marcare 
14.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara 

limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi 

extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in 

aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. 

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, 

unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de 

manipulare grea in toate punctele de tranzit. 



  

14.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta 

strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare.  

14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei 

coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului. 

15.  Livrarea si documentele care insotesc produsele 
15.1 -  Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor 

respectand: 

  -termenul comercial stabilit; 

15.2 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: 

- factura fiscală 

- Certificatele de garanţie 

16. Perioada de garantie acordata produselor 
16.1 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in 

propunerea tehnica. Aceasta este de 12 luni  de la data semnarii procesului verbal de receptie. 
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea 

acestora la destinatia finala. 

16.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau 

reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. 

16.3 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de 

a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, 

in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de 

garantie care curge de la data inlocuirii produsului.  

Perioada de remediere a defectelor este de 10 zile, iar perioada de înlocuire este de 30 zile. 

16.4 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada 

convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si 

fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de 

furnizor prin contract. 

17. Ajustarea pretului contractului 
17.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului 

sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 

18. Amendamente  
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 

interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului. 

19. Intarzieri in indeplinirea contractului 
19.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise 

in graficul de livrare. 

19.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de 

prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea 

datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act 

aditional. 

19.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de execitie, 

orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 

furnizorului. 

20. Cesiunea  
20.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa 

obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 

20.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 

obligatii asumate prin contract.  

21. Forta majora 
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 



  

21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consecintelor. 

21.5 - Daca forta majora 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. 

22.Solutionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul si furnizorul vor face 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. 

22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa 

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze 

de catre instantele judecatoresti competente din Romania.  

 23Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

24. Comunicari 
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 

primirii. 

24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 

conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

25. Legea aplicabila contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte.     
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