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Contract de furnizare produse  

FANTANA ARTEZIANA 

  nr. ................... data ....................... 

     din Registrul Unic de Contracte 

 
In temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare şi a Hotărârii de 

Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si 

completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între: 

 

1. Părţile contractante 

1.1 MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, în conformitate cu dispoziţiile art. 96 alin. 1  din  

O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, denumită autoritate contractantă, având sediul în B-dul Oituz, nr. 17, 

telefon/fax 0234.324243/ 0234.313911, cod fiscal 4353250, cont TREZORERIA ONEŞTI nr. 

RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal prin PRIMAR – Victor-Laurențiu Neghină, în calitate de 

ACHIZITOR, pe de o parte, 

şi  

1.2   ........(se completeaza dupa adjudecare) ............  denumită operator economic,  cu sediul ȋn 

......................................,  telefon ...................., e-mail ...................., număr de înmatriculare  ........................., cod fiscal  

……………….,  cont  trezorerie  ……………………………….,   reprezentată prin  …………………….., avȃnd funcţia 

de …………………….  în calitate de CONTRACTANT, pe de altă parte. 
 

2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a) contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 

b) achizitor şi contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract. Prin contractant se înțelege în mod solidar atât persoanele fizice cât și cele juridice care vor concura la furnizarea 

produselor ce fac obiectului contractului; 

c) act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  

d) amplasamentul furnizarii produselor – locul unde contractantul furnizeaza produsele;  

e) bunuri – utilaje, mijloace de transport, produse şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz; 

f) cerinţele achizitorului –orice cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării contractului;  

g) conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea contractantului de a exprima o opinie 

profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor 

achizitorului orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, 

ale contractantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează 

sub autoritatea şi controlul contractantului. 

h) despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de judecată sau este 

convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  

i) documentele contractantului  reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele necesare 

pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice 

(dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitorj.  

j) forţa majoră orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul 

încheierii contractului şi care face imposibilă furnizarea produselor şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 

asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a 

unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 

uneia din părţi; 

k) ordin - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către contractant privind livrarea produselor;  

l) penalitate contractuală despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către 

cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

m) perioada de garanţie a produselor perioada de timp ce curge de la data recepţiei efectuata dupa livrarea pana la 

expirarea termenului de garantie declarat de catre contractant 

n) preţul contractului  preţul plătibil contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 

corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  

o) Recepţia calitativa  consta in verificarea produselor de catre achizitor privind calitatea si corespondenta cu datele 

tehnice solicitate de acesta; 

p) standarde  standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în documentele furnizorului; 

r) termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC). 

s)  zi  zi calendaristică; an - 365 zile. 
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3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi 

viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

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

3.3 Trimiterile la actele normative includ si modificările si completările ulterioare ale acestora, precum si  orice alte acte 

normative subsecvente. 

3.4 În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform 

legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract vor rămâne 

neafectate, iar părtile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificări care ar conduce la acelasi 

rezultat legal si/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului. 

3.5 Clauzele contractuale susceptibile de mai multe întelesuri se interpretează coroborat cu toate documentele contractului 

si în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice actualizata si a altor acte normative date în 

aplicarea acesteia. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul contractului 

4.1 Contractantul se obligă să livreze, monteze și să pună în funcțiune  Fantana arteziana în zona monument 
Voievodul din Municipiul Onesti, B-dul Marasesti Nr.10, jud. Bacău, care va fi livrată la sediul Primariei 

municipiului Onesti, B-dul Oituz nr.17, ȋn conformitate cu specificaţiile din documentatia achizitiei publice si oferta 

adjudecata. 

4.2  Achizitorul se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 
 

5. Prețul contractului 

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractantului de către achizitor, este de  ...... …………(se 

completeaza dupa adjudecare)............................. RON, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata TVA in cuantum de 

……(se completeaza dupa adjudecare)............... RON.  

In final, pretul total va fi de …………(se completeaza dupa adjudecare)................................... RON cu TVA. 

5.2 Valoarea totală a contractului cuprinde: preţul produsului, transportul la destinaţia indicata de beneficiar, punerea în 

funcțiune, inclusiv orice alte cheltuieli care pot interveni ȋn execuţia contractului. 

5.3 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează din punct de vedere economic. 
 

6. Durata contractului 

6.1  Durata contractului curge şi  produce efecte de la data semnării de către ambele părţi, fără a depăşi 31.12.2021.  

6.2 Termenul pentru livrare, montare, punere în funcțiune este de  maxim 30  zile lucrătoare de la data menționată în 

ordinul de începere a furnizării. Nu se admit livrări parțiale. 

6.3 Autoritatea contractantă poate suspenda /modifica durata prezentului contract pentru motive temeinice. 

6.4 Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului verbal de recepţie calitativă şi cantitativă.  

6.5 În situația sistării furnizării din motive neimputabile părților contractante, durata poate fi decalată în mod 

corespunzător. 

 

7. Documentele contractului 

Documentele contractului sunt: 

a) documentaţii tehnice,  clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc 

aspectele tehnice şi financiare;   

b) documentatia de atribuire (inclusiv clarificări); 

c) contractele cu subcontractanţii, daca este cazul;   

d) acordul de asociere, dacă este cazul; 

e) Procesele-verbale de recepție calitativă şi cantitativă; 

f) alte documente, după caz. 

 

 8. Standarde 

 8.1. Produsul furnizat în baza contractului va respecta cerintele de calitate impuse prin sistemul de management al calitatii 

declarat ca implementat, aliniate la standardul international – Sistemul de management al calitatii. Cerinte – ISO 9001- 

2015 si standardele prezentate de către contractant în propunerea sa tehnică, respectiv solicitate  în caietul de sarcini. 

8.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări 

autorizate în ţara de destinaţie a produselor. 
 

9. Obligatii privind - masuri de protectia muncii si de prevenire a incendiilor 
9.1 Contractantul are obligația de a respecta normele de protecție a muncii, protectia sociala şi de prevenire și stingere a 

incendiilor.  
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10. Caracterul public al contractului  

10.1 (1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 

(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul partilor sau 

protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 

(3) In cazul in care s-a precizat confidenţialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face cunoscuta 

respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua exceptii: 

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta 

- parte contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 
 

11. Drepturi de proprietate intelectuală 

11.1. Contractantul  are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 

înregistrate etc.), şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare 

rezultă din respectarea Caietului de sarcini și  a cerintelor formulate de către achizitor. 

 

12. Obligaţiile principale ale contractantului 

12.1 (1) Contractantul se obligă să livreze, să monteze și să pună în funcțiune produsele la locul indicat de beneficiar in 

conformitate cu specificațiile din documentatia achizitiei publice și legislația specifică în vigoare. 

(2) Contractantul are obligația de a furniza, monta și să pună în funcțiune o fântână arteziană, conform specificațiilor din 

Caietul de sarcini. 

(3) Produsele vor fi insotite la livrare de urmatoarele documente: 

a) certificate de calitate/agrement tehnic; 

b) declaraţie de conformitate; 

c) certificat de garanţie. 

12.2 (1) Contractantul are obligația de a livra produsul prevăzut în contract, conform specificațiilor din caietul de sarcini și 

a ofertei depuse, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu obligațiile 

asumate prin prezentul contract.  

(2) Contractantul este pe deplin responsabil pentru executarea contractului pe toată perioada de derulare a acestuia. 

Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate cât și de calificarea 

personalului folosit pe toată perioada contractului. 

12.3 Contractantul are obligația să organizeze, să conducă și să controleze activitatea personalului afectat executării 

prezentului contract. 

 

13. Obligaţiile principale ale achizitorului 

13.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract, pe 

baza procesului verbal de recepție calitativa si cantitativa fara obiectiuni, in termenul convenit. 

13.2  Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul în termenul convenit, in conformitate cu prevederile art. 18 Recepţie, 

inspecţii şi teste. 

13.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către contractant în termen de maxim 30 zile de la primirea 

facturii ȋnsoţită de procesul verbal de recepţie calitativă şi cantitativă fără obiecţiuni. Nu se fac plăţi parţiale. 

13.4 Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face să nu curgă termenul de plată, dacă beneficiarul sesizează 

contractantul despre neregulile constatate și returnează facturile în original contractantului, în interiorul termenului de 

plată. Un nou termen de plată va curge de la prezentarea facturilor de către contractant cu date corecte, potrivit legii și 

contractului. 

13.5 Achizitorul își rezervă  dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată contractantului fără 

nici o compensație, cu condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire 

pentru contractant.  
 

14. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor se aplica pe perioada de valabilitate a contractului de  

achiziţie publică 

14.1 In cazul în care contractantul, din vina sa exclusivă, nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală egala cu 

nivelul ratei dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, plus 8 puncte procentuale/an din contravaloarea 

obligaţiilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, pȃnă la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 
 

15. Daune ce pot fi aplicate dupa expirarea valabilitatii contractului de achiziţie publică 

a) Pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, contractantul are obligația de a plăti achizitorului cu 

titlu de daune –interese, o sumă în cuantum de 100% din valoarea totală a contractului exprimată la art. 5 din acesta. 

b) În cazul în care executarea este numai parțială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit art. 5 se calculează 

proporțional cu nivelul produselor nefurnizate. Dacă nu se poate stabili proporția neexecutării contractului ori pentru 

executarea totală, dar necorespunzătoare, contractantul datorează achizitorului daune-interese în cuantum de 80% din 

valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale la acesta. 
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c) În cazul în care executarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, contractantul datorează achizitorului, cu titlu de 

daune-interese, o sumă în cuantum de 90% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor sale 

adiționale.  

d) În situațiile prevăzute la literele a, b, c din prezentul articol, achizitorul nu este dator să probeze existența și/sau 

întinderea prejudiciului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea cotei procentuale prevăzute la 

litera a, b, și c din prezentul articol se deduce din valoarea contractului.  

 

16. Rezilierea și încetarea contractului  

(1) Încetarea  de drept a contractului are loc în momentul expirării termenului prevăzut la art. 6. 

(2) Rezilierea poate interveni  într-unul dintre următoarele cazuri: 

a) Contractantul cedează, parţial sau integral, drepturile şi/sau obligaţiile generate de prezentul contract, către un terţ; 

b) Una dintre părţi intra în procedură de faliment în condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura 

insolvenţei. Părţile au obligaţia de a notifica celeilalte părţi intervenirea unei astfel de situaţii. În cazul în care una din părţi 

intră în procedura de faliment conform prevederile Legii nr. 85/2014, rezilierea  intervine de drept fără nici o altă 

formalitate prealabilă de la data pronunţării hotărârii judecătorului sindic; 

c) Contractantul declara ca nu are capacitatea de a furniza produsele, de la data comunicării acestui fapt sau de la data 

constatării de către achizitor ca au trecut mai mult de 15 zile de când contractantul nu a mai furnizat cel puţin una din  

obligaţiile contractate; 

d) Nu îndeplineşte total sau parţial obligaţiile prevăzute în contract cu plata daunelor-interese în sarcina contractantului; 

(3)  Contractul poate  înceta și în următoarele situaţii: 

a) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce atingere 

dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea 

nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în una dintre 

următoarele situaţii:  

b) Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din 

procedura de atribuire potrivit  art.164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;  

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care 

rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

(4)  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 5 de zile de la apariţia unor circumstanţe 

care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa 

măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

(5) În cazul prevăzut la alin.(4) contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

 

Clauze specifice 

 

17. Garanţia de bună execuţie a contractului  

17.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile de la semnarea 

contractului,  în cuantum de 10% din preţul contractului fără T.V.A: 

-  fie prin virament bancar 

- fie prin deschiderea unui cont la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către prestator în 

contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, respectiv ..............  lei, și 

aceasta va deveni anexă la contract. Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o 

bancă agreată de ambele părți. În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică  

sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, prestatorul va deschide  la Trezoreria Statului din cadrul 

organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. 

Constituirea garanţiei de bună execuţie se face în conformitate cu prevederile art. 39 si art. 40 din H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Suma inițială care se depune de către prestator în 

contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii 

contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 

furnizorului până la concurenţa sumei de 10% din preţul contractului fără T.V.A.; 

- fie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care 

devine anexă la contract. 

- fie direct la casieria unității dacă cuantumul acesteia este mai mic de 5000 lei. 

(2) Furnizorul se obligă să-l numească ca împuternicit pe achizitor, asigurându-i accesul necondiționat la contul constituit 

conform alin.(1), în condițiile prezentului contract.  

17.2. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% potrivit pct.17.1. 

Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul indicat la pct.17.1., poate atrage rezilierea contractului  la solicitarea 

scrisă a  achizitorului. 

17.3. Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii 

garanției de bună execuție.  

17.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă 

act:1114166%2096798918
act:1114166%2096798937
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furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. 

Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru 

furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 

17.5. Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/ restitui garanţia de bună execuţie în cel mult  14 zile de la  data 

îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea 

data pretenții asupra ei. Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție. 
 

18. Recepţie, inspecţii şi teste 

18.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta si verifica produsele  pentru a verifica conformitatea lor cu 

specificaţiile tehnice. Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va face, în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare privind recepția produselor. Recepția produselor se va efectua de către autoritatea contractantă la locul indicat 

pentru livrare de achizitor, în prezența unui delegat împuternicit de contractant și va consta în: 

 verificarea cantitativă a produselor, 

 verificarea integrității produselor; 

 verificarea caracteristicilor tehnice ale produselor comparativ cu cele declarate ȋn oferta tehnică şi cerinţele minime 

obligatorii solicitate de autoritatea contractantă; 

 verificarea calităţi  şi buna funcţionare a produselor. 

Toate produsele  vor fi noi, nefolosite. Nu vor fi acceptate produse care nu respectă standardele de calitate. 

Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate corespunzător se face după recepție, prin semnarea 

procesului –verbal de recepție. 

18.2  Inspecţiile  din cadrul recepţiei cantitative si calitative se vor face la destinaţia finală a produselor.  

18.3 Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar 

contractantul, fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsul refuzat in termen de maxim 48 de ore de la constatare; sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor lui tehnice pe cheltuiala proprie. 

18.4  Prevederile clauzelor 18.1-18.3 nu îl vor absolvi pe contractant de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii 

prevăzute în contract. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 

amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de contractant, cu sau fără participarea unui reprezentant 

al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia finală.  

18.5  Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele se vor face la destinaţia finală a produselor. Recepţia se va face 

calitativ şi cantitativ de către o comisie de recepţie.  
 

19. Ambalare şi marcare 

19.1  (1) Contractantul are obligaţia de a ambala produsul pentru ca acesta să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură 

din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în 

timpul transportului şi depozitării, încât să fie asigurată integritatea la destinația finală. 

(2) Contractantul va efectua ambalarea produselor astfel incat sa asigure integritatea acestuia pe durata manipularilor, 

transportului si depozitarii. 

(3) Contractantul isi asuma riscurile pe care le implica transportul produselor  pana la destinatia finala indicata de catre 

Achizitor. 

(4) Transportul produselor se va asigura de catre contractantul, fara costuri suplimentare din partea Autoritatii contractante. 

19.2  Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi 

special prevăzute în contract.  

 

19. Perioada de garanție acordata produselor 

19.1 Contractantul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, 

contractantul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a 

proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de 

către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a contractantului şi că acesta va funcţiona la parametrii solicitaţi, în 

condiţii normale de funcţionare. 

19.2 (1) Perioada de garanţie acordată produselor  este de minim 24 de luni  de la data recepţiei calitative şi cantitative. 

 (2) Produsele vor fi livrate cu documentaţia ȋnsoţitoare. Orice componentă lipsă sau stricată, constatata la receptia 

cantitativă, calitativă va fi ȋnlocuită de contractant pe propria cheltuială. In condiţiile de garantie contractantul are dreptul 

sa livreze produse alternative cu aceleasi performante sau mai bune, in niciun caz inferioare, numai cu acordul prealabil al 

achizitorului. 

19.3  Achizitorul are dreptul de a notifica imediat contractantului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 

conformitate cu această garanţie. 

19.4  Dacă contractantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecțiunea în perioada convenită, achizitorul 

are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala contractantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror 

altor drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de contractantul prin contract.  

19.5 În perioada de garanţie a produselor, contractantul are obligaţia de a înlocui produsele care se deteriorează, in 

condițiile de utilizare normale, daca deteriorarea nu este cauzata de vandalism, distrugere - cauze care nu țin de utilizarea 

normala a produselor.  
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20. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

20.1  Contractantul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, in conditiile stabilite si 

respectând termenul comercial stabilit.  

20.2 Orice componentă lipsă sau stricată constatată la recepția cantitativă, calitativă va fi înlocuită de contractant pe 

propria cheltuială. 

20.3  (1) La expedierea produselor, contractantul are obligaţia de a comunica, în scris achizitorului numărul contractului, 

descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.  

(2) contractantul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele  și anume: 

a) aviz de insoţire a mărfii; 

b) certificatul de calitate si garantie; 

c) declaraţie de conformitate; 

d) fişă tehnică/prospecte ale produselor din care să reiasă caracteristicile tehnice şi proprietăţile lor, lista componentelor 

livrate. 

(3) Toate documentele insotitoare vor fi in limba romana. 

20.4  Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepţie, prin semnarea  procesului 

verbal de recepție cantitativă și calitativă. 

20.5 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite specificatiile din documentatia 

achizitiei publice  si prevederile clauzelor de recepţie, prin semnarea procesului verbal de receptie. 

 

21. Modalități de plată  

21.1 Plata produselor și a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se va face  dupa receptia cantitativa si calitativa, in 

totalitate și fără obiecțiuni, în termen de maxim 30 zile de la primirea  facturii.  

21.2 Contractul nu va fi considerat încetat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de 

recepție, care confirmă că produsele respectă cerinţele achizitorului. 
 

22. Servicii  

22.1 Pe lângă livrarea efectivă a produselor, contractantul are obligaţia de a asigura transportul, inclusiv incarcarea, 

descărcarea produselor și punerea în funcțiune, fără a modifica preţul contractului. 

22.2 Contractantul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să 

nu elibereze contractantul  de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract. 

22.3 Contractantul va specifica persoana sau persoanele care raspund de indeplinirea contractului – responsabilul de 

contract,  persoana care va raspunde solicitarilor beneficiarului in perioada de garantie. Se precizează datele de contact 

(adresa, nr. telefon, fax, e-mail). 
 

23. Ajustarea preţului contractului 

23.1  Pentru produsele livrate și serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor contractantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

23.2  Preţul contractului este ferm. 
 

 24. Cesiunea si novatia 
24.1 Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale, asumate prin prezentul contract.  

24.2 Contractantul poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina 

părţilor contractante astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Cesiunea se poate efectua doar în condiţiile prevăzute de 

dispoziţiile Codului Civil.  

24.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile Art. 24.2. 

25. Forţa majoră 

25.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

25.2  Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care aceasta acţionează. 

25.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

25.4  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 

producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

 

26. Clauza anticorupţie 

26.1 Contractantul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia si mita. In consecinta, acesta 

nu va suferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promita sau sa acorde, prin intermediul angajatilor, 

membrilor din conducerea acestora sau tertilor, beneficii  sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau 

invitatii care nu au in principal scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacante 

si alte asemenea) angajatilor sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor persoane aflate 

in relatii stranse similar acestora. 

26.2 In cazul unei incalcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, instantaneu, contractul 

existent fara preaviz si fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are dreptul de a sesiza organele competente 

potrivit legii. 
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27. Soluţionarea litigiilor 
27.1  Achizitorul şi contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

27.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 

contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti din România în a căror rază 

teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ. 
 

28. Limba care guvernează contractul 

28.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

29. Comunicări 

29.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

29.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

30. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România 

 Părţile au înteles să încheie azi  .............2021, prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar la 

achizitor şi 1 exemplar la contractant.     

 

            Achizitor,  

MUNICIPIUL ONEŞTI 

Contractant, 

......... (se completeaza dupa adjudecare)....... 

 

 
reprezentat prin, 

........ (se completeaza dupa adjudecare)......... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


