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Contract de furnizare  

Uniforme, încălţăminte şi alte dotări pentru 

personalul Poliţiei Locale a Municipiului Oneşti  

 

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

din Registrul Unic de Contractare 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Anexa la 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, cu modificările și completările 

ulterioare s-a încheiat prezentul contract de furnizare produse între: 

1. Părţile contractante 

1.1 Autoritatea contractantă, MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, cu sediul în Oneşti, B-dul 

Oituz, nr. 17, jud. Bacău, tel: 0234.324243, fax: 0234.313911, e-mail: primarie@onesti.ro, cod fiscal 4353250, cont 

bancar RO82TREZ06224660220XXXXX, deschis la Trezoreria Oneşti, reprezentat legal prin P R I M A R– Victor 

Laurențiu Neghină, denumit în continuare ACHIZITOR, pe de o parte  

şi  

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

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

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

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

 

2. Definiţii 

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

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

b.achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 

corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care 

furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 

e. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de 

fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care 

este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si 

serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 

f. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

g. standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea 

tehnică; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 

i. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către furnizor în scopul asigurării autorităţii contractante de 

îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

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

l. conflict de interese: înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea furnizorului 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 furnizorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce 

acţionează sub autoritatea şi controlul furnizorului. 

  m.  zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 

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. 
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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  Furnizorul se obligă să livreze Echipamente și accesorii pentru agenții de poliție locală și intervenție rapidă ai 

Municipiului Onești,  în perioada convenită şi în conformitate cu specificatiile din  caietul de sarcini și în  conformitate 

cu obligațiile asumate prin prezentul contract 

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, respectiv prețurile produselor furnizate, plătibile 
furnizorului de către achizitor, sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract, și anume   ...... 
…………(se completeaza dupa adjudecare).................................. RON fara TVA, care se compune din: 

Nr. 
crt 

Denumire articol Cant Pret unitar Pret total 

0 1 2 3 4=2*3 

1 Bluzon tip geaca 5   

2 Bocanci vara de culoare neagră 6   

3 Cămaşă mânecă lungă bărbaţi 4   

4 Cămaşă mânecă lungă bărbaţi cuoare bleu 9   

5 Cămaşă mânecă lungă bărbaţi culoare neagra 2   

6 Cămaşă mânecă lungă femei  2   

7 Cămaşă mânecă lungă femei cuoare bleu 2   

8 Cămaşă mânecă scurtă bărbaţi 4   

9 Cămaşă mânecă scurtă bărbaţi culoare neagra 2   

10 Cămaşă mânecă scurtaă femei 2   

11 Catuse metalice cu portcatuse piele 3   

12 Centura din piele 3   

13 Centura tactica (sintetica) 2   

14 Coafe de culoare alba  5   

15 Costum de intervenţii de vara (bluză+pantalon) 5   

16  Costum de vara pentru barbati 7   

17  Costum de vara pentu femei 2   

18 Cravata 3   

19 Curea din piele 6   

20 Ecuson maneca 84   

21 Emblema brodata coifura pentru sapca 9   

22 Epoleti -  10 set.  10   

23 Fluier 15   

24 Imprimeu serigrafic 37   

25 Insigna pentru piept 5   

26 Insigna pentru legitimatie 5   

27 Pantaloni pentru bărbaţi 4   

28 Pantaloni pentru femei 1   

29 Pantofi de vară pentru bărbaţi 4   

30 Pantofi de vară pentru femei 1   

31 Portlegitimatie cu insigna 5   

32 Pulover  5   

33 Pulverizator mana Security cu port   2   

34 Şapcă pentru costum de vară  4   

35 Şepcuţă culoare neagra cu cozoroc cu emblemă 
brodată ataşată 

5   

36 Scurta reflectorizanta 4   

37 Tricou maneca lunga de culoare neagră 8   
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38 Tricou polo de culoare neagră maneca scurta 8   

39 Vesta / Ham reflectorizant 5   

40 Vesta tactica anti-injunghiere 1   

Total general RON fără TVA  
 

la care se adauga taxa pe valoarea adăugată TVA în cuantum de ……(se completeaza dupa adjudecare)...............RON . 

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

 

5.2. Valoarea totală a contractului cuprinde: preţul produselor, ambalare,  transport, încarcare  și descărcare, la locul 

indicat de beneficiar. 

5.3 Prețul contractului este ferm pe toată durata contractului. 

 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract  este de 30 de zile lucrătoare de la data semnării de către ambele părți, fără a depăși 

31.12.2022. 

6.2. Termenul de livrare a produselor va fi de maxim 10 zile de la data emiterii comenzii ferme de furnizare a produselor. 

6.3 În situația sistării furnizarii din motive neimputabile părților contractante, durata de furnizare se decalează în mod 

corespunzător. 

  

7. Documentele contractului 

Documentele contractului sunt: 

a)  a) propunerea tehnică a .... (se completeaza dupa adjudecare)........; 

b) propunerea financiară a ........ (se completeaza dupa adjudecare)...........; 

c) documentatia de atribuire (inclusiv clarificări); 

d) Garanția de bună execuție; 

e) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (dacă e cazul); 

f) Contractele cu subcontractanții (dacă e cazul); 

g) Acordul de asociere (dacă e cazul); 

h) Procesele-verbale de recepție a produselor; 

i) alte documente, după caz. 

 8. Standarde 

8.1 Produsele furnizate în baza contractului vor respecta  

(1) standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică în directă coordonare cu ceințele minime obligatorii 

impuse în documentația de atribuire. 

(2) cerintele de calitate impuse prin sistemul de management al calitatii declarat ca implementat, aliniate la standardul 

international – Sistemul de management al calitatii 

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

autorizate în ţara de origine a produselor. 

 

9. Caracterul public al contractului  

9.1.(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 confidentialitatea 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. 

 

10. Drepturi de proprietate intelectuală 

10.1 Furnizorul 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 întocmit de către achizitor. 

 

11. Obligaţiile principale ale furnizorului 

11.1 Furnizorul are obligația de a respecta normele de protecție a muncii, protectia sociala şi de prevenire și stingere a 

incendiilor.  
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11.2 Furnizorul se obligă să livreze, să transporte pe cheltuiala și răspunderea proprie, produsele definite în prezentul 

contract, in conformitate cu specificațiile din propunerea tehnica și in conformitate cu prevederile caietul de sarcini, cu 

respectarea standardelor românești în vigoare, în termenul prevăzut la art.6. din contract. 

11.3 Furnizorul este responsabil de  identificarea fiecărui salariat al beneficiarului pentru care acesta va realiza produsele 

şi de asocierea corespunzătoare a măsurătorilor preluate. 

11.4 Furnizorul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in 

vederea participarii la procedura, prezentate in original si/sau copie. 

11.5 Furnizorul are obligația de a respecta normele de protecție a muncii, protectia  sociala şi de prevenire și stingere a 

incendiilor.   

11.6  În cazul în care, pentru un produs anume, comisia de recepţie nu acordă un aviz favorabil, aceasta va notifica 

furnizorul cu privire la aspectele de neconformitate, situaţie în care acesta din urmă are obligaţia de a revizui produsul şi 

a-l supune din nou avizării comisiei de recepţie, într-un termen de maxim 10 zile lucrătoare.  

 

12. Obligaţiile principale ale achizitorului 

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

baza proceselor verbale de  recepție calitativa si cantitativa fara obiectiuni, in termenul convenit. 

12.2 Achizitoru este responsabil de asigurarea disponibilităţii personalului salariat al Poliţiei Locale Oneşti, pentru care se 

vor realiza produsele comandate. 

12.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul către Furnizor în termen de 30 zile de la primirea facturilor însoțită de 

recepția fără obiecțiuni a produselor furnizate de către acesta. Nu se fac plati partiale. Nu se fac plati in valuta. 

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

sesizează furnizorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original furnizorului, în interiorul termenului de 

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

contractului. 

12.5 Achizitorul se obligă să achite direct subcontractantului prețul pentru partea sa din produsele furnizate, numai în 

măsura în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare și dacă 

subcontractantul  își exprimă opțiunea în acest sens.  

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

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

pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

executată până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor se aplică pe perioada de valabilitate a contractului de  

achiziție publică 

13.1  In cazul în care furnizorul, 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, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 

 

13.2 Daune ce pot fi aplicate după expirarea valabilității contractului de achiziție publică 

a) Pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, furnizorul 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 care nu au fost furnizate. Dacă nu se poate stabili proporția neexecutării contractului 

ori pentru executarea totală, dar necorespunzătoare, furnizorul datorează achizitorului daune-interese în cuantum de 80% 

din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale la acesta. 

c) În cazul în care executarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, furnizorul 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 cluzei penale). Contravaloarea cotei procentuale prevăzute la 

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

    

14. Rezilierea și încetarea contractului  

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

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

a) Furnizorul 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; 
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c) Furnizorul 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 2 zile de când furnizorul nu a mai furnizat cel puţin una din  

obligaţiile contractate; 

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

(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 3 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) furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

15.1 (1)  Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucratoare 

de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a furnizorului, fără a depăși 

15 zile de la data semnării contractului.   

Garanția de bună execuție se constituie în cuantum de 10% din preţul contractului fără T.V.A, astfel: 

a) fie prin deschiderea unui cont la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către furnizor 

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

completeaza dupa adjudecare)........................  RON. 

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, cu modificările și completările ulterioare. Suma inițială care se depune de 

către furnizor 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.; 

b) fie prin virament bancar; 

c) fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, care poate lua forma:   

 unei scrisori de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;   

  unei asigurări de garanţii emisă:    

 fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere 

Financiară, după caz;   

 fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

(2) Garanţia constituită conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contract.  

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

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

15.2 Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul indicat la pct. 15.1., atrage rezilierea contractului  la 

solicitarea scrisă a  achizitorului.   

(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia/modifica 

perioada contractuala, furnizorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 

contactului de achiziţie publică/perioada de valabilitate.  

15.3 Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere aferent contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada 

constituirii garanției de bună execuție.  

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

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. 

act:1114166%2096798918
act:1114166%2096798937
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15.5 Garantia de buna executie este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea 

contractului sau in cazul rezilierii acestuia din motive imputabile furnizorului ori in alte cazuri prevazute de lege. In cazul 

in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei pentru buna executie, furnizorul este 

obligat sa il despagubeasca pe achizitor integral si intocmai.  

15.6 Restituirea garanției de bună execuție se realizează 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. 

 

16. Recepţie, inspecţii şi verificare 

16.1 Achizitorul sau reprezentanţii săi au dreptul de a inspecta si verifica produsele  pentru a verifica conformitatea lor cu 

specificaţiile tehnice, anexe la contract. 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 sediul Primariei Onesti din str. Oituz nr. 17, în prezența unui delegat împuternicit de furnizor și va consta 

în: 

 verificarea integrității produselor; 

 verificarea caracteristicilor tehnice și constructive înscrise în manual de utilizare comparativ cu cele prezentate în 

documentaţia de atribuire; 

Toate produsele vor fi noi, nefolosite. Nu vor fi acceptate produse care nu respectă specificatiile tehnice descrise în 

documentatia de atribuire  sau cele care nu respecta standardele de calitate. Certificarea de către achizitor a faptului că 

produsele au fost livrate corespunzator se face după recepție, prin semnarea procesului –verbal de recepție. 

16.2 In scopul asigurării recepţiei calitative şi verificării conformităţii mărimilor produselor cu dimensiunile fizice ale 

salariatului Poliţiei Locale Oneşti pentru care s-a livrat produsul, furnizorul, prin modul în care îşi va gestiona procesul de 

execuţie, se va asigura că produsele livrate sunt însoţite de informaţii suficiente şi relevate necesare achizitorului pentru a 

identifica cu uşurinţă asocierea produsului cu salariatul pentru care a fost livrat produsul. 

16.3  Verificarea conformităţii produselor se va face la sediul achizitorului, în prezenţa comisiei de recepţie şi a 

reprezentaţilor furnizorului. În acest sens, furnizorul este obligat să delege pentru efectuarea procesului de livrare şi 

recepţie personal de specialitate, cu o pregătire relevantă şi suficientă pentru a putea oferi informaţiile şi detaliile necesare 

cu privire la calitatea şi conformitatea produselor livrate. 

16.4  Verificarea  calităţii materialelor, a execuţiei, precum şi a altor aspecte   - se va efectua de către comisia de recepţie. 

16.5  Garantia produselor va fi cea prevazuta de lege pentru acel tip de produse. 

16.6   În cazul în care unul sau mai multe produse nu corespund calitativ sau din punct de vedere al mărimii, atunci 

beneficiarul va respinge produsele iar furnizorul este obligat să retuşeze/schimbe produsele, într-un termen de cel mult 10 

zile lucrătoare de la data respingerii. 

16.7  Produsele ce au fost supuse retuşului sau schimbării, conform punctul 16.6 se vor supune din nou procesului de 

recepţie, conform mecanismului prevăzut la punctele 16.3, 16.4. 

17. Ambalare şi marcare 

17.1  (1) Modul de ambalare a produselor ce urmează a fi furnizate trebuie să respecte cerinţele cadrului legal aplicabil, 

astfel încât operaţiile de manipulare şi transport în perimetrul definit de achizitor să se poată derula în condiţii de 

siguranţă. Transportul produselor se va asigura de catre ofertant, fara costuri suplimentare din partea achizitorului. 

(2) Fiecare produs va fi prevăzut cu o etichetă pentru identificare. Aceasta va cuprinde: denumirea furnizorului, talia şi 

grosimea, datele de identificare al salariatului pentru care produsul a fost livrat, condiţii de depozitare, transport, etc. 

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

special prevăzute în contract.  

 Toate materialele de ambalare a produsului, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi 

de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.  

Conform prevederilor legislaţiei specifice, produsele solicitate, vor fi ambalate şi sigilate de către producător, iar pe 

ambalajul acestora vor fi aplicate elemente de identificare şi de siguranţă şi se vor inscripţiona caracteristicile tehnice 

complete ale produselor. 

18. Livrarea şi documentele care însoţesc produsul 

18.1  Livrarea produselor este ”Delivered Duty Paid” conform INCOTERM 2000, furnizorul suportând toate cheltuielile 

și riscurile ce intervin, pentru ca produsele să fie livrate la sediul Poliţiei Locale Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău, 

România.  

18.2 Furnizorul va asigura livrarea produselor care vor fi însoţite de certificatele de garanţie aferente, declaraţia de 

conformitate. Detaliile de pe etichete vor fi explicitate în clar în limba română, nu se vor folosi prescurtări. 

18.3. Echipamentele furnizate, trebuie sa îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă - certificate de 

conformitate. 

18.4 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele care fac obiectul prezentului contract , la destinaţia finală indicată de 

achizitor, respectând specificațiile prevăzute în caietul de sarcini. 
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18.5  Produsele ofertate trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice minimale obligatorii pentru fiecare produs/articol 

conform descrierii din Caietul de sarcinia achizitiei. 

19. Modalități de plată  

19.1 Plata produselor livrate se va face  dupa receptia cantitativa si calitativa  a produselor ce fac obiectul prezentului 

contract, în termen de 30 zile de la primirea  facturii. Nu se fac plăți în valută. Nu se acceptă plăți parțiale si plati in 

avans. 

19.2 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. 

20. Începere, finalizare 

20.1 Furnizorul are obligația de a începe furnizarea produselor după primirea comenzii ferme emisa de autoritatea 

contractantă. 

20.2 Produsele furnizate în baza contractului, trebuie livrate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la 

data menționată în comanda ferma emisa de achizitor în acest sens, în condițiile propunerii tehnice din oferta și ale 

prezentului contract.  

21. Servicii  

21.1  Furnizorul se obligă să asigure, pe lângă furnizarea produselor, transportul acestora, inclusiv incarcarea si 

descarcarea  produselor. 

21.2. Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile aferente  pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste 

servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract. 

21.3 Furnizorul va specifica persoana sau persoanele care raspund de indeplinirea contractului – responsabilul de 

contract,  persoana care va răspunde solicitărilor beneficiarului în perioada de garanție. Se precizează datele de contact 

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

22.4 Interventiile pentru produsele deteriorate în condiții normale de utilizare, care nu se vor realiza în termenul precizat 

în prezentul contract, de la sesizarea beneficiarului și nici nu a fost înlocuit în timpul menționat în prezentul contract cu 

un produs identic, dau dreptul achizitorului de a percepe furnizorului penalitățile prevăzute la punctul 13.1.,  din prezentul 

contract. 

22. Perioada de garanţie acordată produselor 

22.1  Perioada minimă de garanţie aferentă fiecărui produs ofertat va fi cea indicată de legislatia in  vigoare  pentru  

fiecare  produs în parte.  

22.2 Perioada de garanţie începe de la data emiterii procesului verbal de recepţie calitativă a produselor livrate. 

22.3 Timpul maxim de  înlocuire a produselor  în perioada de garanţie va fi de maxim 10 zile lucrătoare de la momentul 

notificării emise de beneficiar.  

23. Subcontractanţi 

23.1 Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii 

desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.  

23.2 (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții 

desemnați.  

(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie 

în anexe la prezentul contract. 

23.3 (1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii 

propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul 

introducerii lor în contract, produsele furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant.  

(2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când furnizarea produeslor de către 

aceștia  este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, furnizor şi subcontractant sau de 

achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, furnizorul blochează confirmarea prestarii obligaţiilor asumate 

de subcontractant. 

(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(2) nu diminuează răspunderea furnizorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire 

a contractului de achiziţie publică. 

23.4 (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizorul de modul în care îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc partea lor din 

contract. 

26.5 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea 

subcontractantului nu modifica valoarea aferentă lucrărilor subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată 

în cadrul ofertei ca fiind subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului. 
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26.6 (1)Subcontractanţii  schimbati au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă 

respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă 

activităţii supuse subcontractării. 

(2) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul furnizării 

produselor de către noii subcontractanţi. 

23.7  Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 

inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 

achiziţie publică. 

 

24. Terți susținători 

24.1 Furnizorul are obligaţia de a încheia contracte cu terții susținători, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul 

cu achizitorul. 

24.2 (1) Furnizorul  are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu terții susținători. 

(2) Lista terților susținători cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se 

constituie în anexe la contract. 

24.3 (1) Furnizorul  și terțul susținător răspund în mod solidar faţă de achizitor de modul în care îndeplinesc contractul. 

        (2) Achizitorul are dreptul de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către terțul susținător a anumitor obligații 

care decurg din susținerea acordată de către acesta furnizorului, în limita susținerii asumate. 

        (3) Terțul susținător răspunde în fața achizitorului pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de furnizor, în baza 

contractului de achiziție și pentru care furnizorul a primit susținerea conform angajamentului ferm de susținere. 

        (4) Terțul susţinător răspunde pentru prejudiciile cauzate achizitorului ca urmare a nerespectării obligaţiilor 

prevăzute în angajamentul ferm, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. 

         (5) Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese terților-susținători, dacă aceştia nu îndeplinesc obligații care 

decurg din susținerea acordată furnizorului. 

         (6) Prin semnarea prezentului contract, terțul susținător renunță, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de 

diviziune sau discuțiune, atât față de achizitor, cât și față de furnizor, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau 

totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de terțul susținătr prin 

angajamentul ferm de susținere. 

24.4 Furnizorul nu poate schimba în timpul realizării contractului terțul susținător. 

 

 

25. Cesiunea și novația 
25.1 Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale, asumate prin prezentul contract.  

25.2 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.  

25.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile Art. 25.2. 

 

 

26. Forţa majoră 

26.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

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

perioada în care aceasta acţionează. 

26.3  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. 

27. Clauza anticoruptie 

27.1. Furnizorul 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. 

27.2. 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. 

28. Soluţionarea litigiilor 

28.1  Achizitorul şi furnizorul 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. 
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28.2  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. 

29. Limba care guvernează contractul 

29.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 

30. Comunicări 

30.1 (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. 

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

primirii comunicării. 

31. Legea aplicabilă contractului 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România 

 Părţile au înteles să încheie azi  .........................................................,  prezentul contract în  2 (doua) exemplare, din care 

1 (un ) exemplar la achizitor şi 1 (un ) exemplar la furnizor.     

 

            Achizitor,  

MUNICIPIUL ONEŞTI 

                             Furnizor, 

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

 

                PRIMAR  

NEGHINĂ VICTOR LAURENṬIU      

                         reprezentat prin, 

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

 

Avizat economic Director Executiv 

Direcţia Economico-Financiară TĂRLUNGEANU Daniel 

 

 

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu 

 COSTANDIȘ Cristina-Lenuța 

 

 

 

 

 

 

Verificat Șef Serviciu Financiar Buget-Contabilite 

CIUREA Georgeta 

 

 

 

Avizat Director Executiv - Directia Dezvoltare Locala 

Consilier Juridic ANGHEL  Irina-Elena 

 

 

 

Verificat Șef Serviciu Achiziții Publice 

CRĂCIUN Mihaela 

 

 

 

Avizat juridic – Serviciul  Achiziții Publice 

Consilier Juridic NEGOIṬĂ Marilena 

 

 

 

Serviciul Achiziții Publice 

Consilier Achiziții Publice STOICA Ciprian 

 

 

 

Avizat Director Executiv - Directia Publica de Poliție Locală 

Consilier Juridic NASTASIU Lucian 

 

 

 

 

Responsabil contract Serviciul Public Poliție Locală 

Polițist Local DINU Adrian 

 

 


