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CONTRACT DE FURNIZARE
Achiziţionarea de produse LOT I pentru proiectul 

<Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Colegiului Naţional Pedagogic „Regina Maria" (şcoala generală)>, cod SMIS 120280

In temeiul Legii nr.98/2016, privind achiziţiile publice, s-a incheiat prezentul contract de 
furnizare,

1. Părţile contractante

MUNICXPIUL DEVA adresă Deva, P-ta Unirii, nr. 4 jud. Hunedoara, telefon/fax 0254 218 579; 
0254 232 310 cod fiscal 4374393, reprezentată prin Nicolae-Florin Gancea, funcţia Primar în 
calitate de achizitor, pe de o parte,
Şi

SC COMPUTERLINE SRL, cu sediul social in Mun. Hunedoara Str. 1 Mai nr. 1, jud. 
Hunedoara, număr de înmatriculare J20/15I5/2005, cod unic de înregistrare 17994710, cont 
Trezorerie R045TREZ3675069XXX001183, reprezentata prin Armean Petru Emanuel, având 
funcţia de Administrator, în calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract.

2. Definiţii
2 .l.în  prezentul contract următorii tenneni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract -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. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, 
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. 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 şi serviciilor poate fi distinctă de 
naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi confonn INCOTERMS 2000 -  Camera 
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea 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 considerai forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
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care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi;
j. proces-verbal de Recepţie a Produselor - documentul prin care sunt acceptate Produsele furnizate, 
întocmit de Contractant şi semnat de Autoritatea/entitatea contractantă, prin care acesta din urmă 
confmnă furnizarea Produselor în mod corespunzător de către Contractant şi că acestea au fost 
acceptate de către Autoritatea/entitatea contractantă;
k. recepţia - reprezintă operaţiunea prin care Autoritatea/entitatea contractantă îşi exprimă 

acceptarea faţă de produsele furnizate în cadrul contractului de achiziţie publică/sectorială şi pe 
baza căreia efectuează plata;
l. zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. 
Termenul exprimat în zile începe sa curgă de Ia începutul primei ore a primei zile a termenului şi se 
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un 
eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă 
ultima zi a unui tennen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o 
sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

3. Interpretare
3.1.In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la fonna singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context.
3.2.Tennenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.

4. Obiectul şi preţul coutractului
4.1.Furnizorul se obligă să furnizeze produselor pentru LOT I (table interactive, PC complet 
echipate, videoproiectoare, tablete, televizoare, copiatoare color şi monocrom), conform caietului 
de sarcini, in perioada convenita si in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2.Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de furnizare numai după emiterea şi înregistrarea facturii la sediul achizitorului, ca unnare a 
receptionarii de către achizitor a produselor aferente.
4.3.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil 
furnizorului de către achizitor, este de; 598.186,55 Iei fara T V A , respectiv 711.841,99 Iei inclusiv 
TVA, defalcate astfel:

Nr.
Cri. Denumire Cantitate/

buc.
Pret unitar LEI 

fara TVA Pret LEI fara TVA

l. Tabla interactivă 24 2441.98 58607.52

2. PC complet echipat (monitor, tastatură, 
mouse)

48 3257.74 156371.52

3. Videoproiector 24 3615.98 86783.52

4. Tableta 100 2494.12 249412.00

5. Televizor LCD Full HD 3 1261.4 3784.20



6. Televizor LCD ultra HD 2 3206.72 6413.44

7. Copiator color 2 13714.32 27428.64

8. Copiator monocrom 1 9385.71 9385.71

Total fara TVA 598.186,55

TVA 113.655,44

Total cu TVA 711.841,99

5. Durata contractului
5.L(l)Durata prezentului contract incepe de la data intrării în vigoai'e şi se finalizează la data 
îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

(2)Contractul intra in vigoare de Ia data semnării de către parti şi înregistrării lui la sediul 
achizitorului si are o durată de 6 luni.
Termene de livrare: Termenul pentru furnizarea si instalaiea produselor ce fac obiectul prezentului 
contract este de 30 zile de la data primirii comenzii scrise din partea beneficiarului.

6. Documentele contractului
6.1.Documentele contractului su n t:

a) caietul de sarcini
b) propunerea tehnica si propunerea financiara
c) garanţia de buna execuţie

7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1.Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioada/perioadele convenite şi în confonnitate 
cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
7.2.Fumizorul se obliga să furnizeze produsele in tennenul prevăzut in comanda fernia, tennen ce 
nu va depasi 30 zile de la data primirii comenzii.
7.3.Fumizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror;
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
ii) 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.
7.4.Fumizorul are obligaţia de a efectua toate testele si probele tehnologice prevăzute de 
reglementările in vigoare, precum si de a instrui reprezentantul desemnat de achizitor in legătură cu 
utilizarea produsului.
7.5.Fumizorul are obligaţia sa predea achizitorului toate documentele prevăzute la punctul 4. 

“Documentaţii ce trebuie furnizate Autorităţii contractante în legătură cu produsul” din caietul de 
sarcini.



8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1.Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract.
8.2.Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3.Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menţionat 
numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţa ale facturii respective. Factura va fi trimisa în 
original la adresa specificata de Autoritatea contractantă.
8.4.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor in termen de 30 zile calendaristice, de 
la recepţia produselor furnizate si instalate, daca factura a fost primita la data recepţiei ori anterior 
acestei date. In cazul in care factura a fost primita dupa data recepţiei, atunci achizitorul are 
obligaţia de a efectua plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.
8.5.Plata se va efectua în baza mecanismului de decontare prin cereri de plată şi/sau cereri de 

rambursare.
8.6.In cazul apariţiei unor motive obiectiv justificate, care pot include si situatia in care 
finanţatorul nu a putut onora cererea de plata depusa in tennenul prevăzut conform mecanismului 
de decontare prin cereri de plata, ca unnare a lipsei de disponibilitati/fonduri, atunci in temeiul art. 7 
alin.l din Legea nr. 72/2013, tennenul de plata prevăzut la pct. 8.3 se prelungeşte pana la maximum 
60 de zile calendaristice.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1.în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,1% /zi din valoarea bunurilor nefumizate, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.
9.2.în cazul în care achizitorul nu îşî onorează obligaţiile de plata în termenele stabilite in contract, 
atunci acesta e indreptatit sa solicite, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 
0,1% /zi din plata neefectuată.
9.3.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese cu 
titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
9.4.Neexecutarea, din culpă, a obligaţiilor asumate de furnizor prin prezentul contract şi în 
termenele prevăzute în acest sens, atrage încetarea de drept a contractului, fară a pune în întârziere, 
fără somaţie şi fară inteivenţia instanţelor judecătoreşti.
9.5.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, in 30 de zile, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fară nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 
ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
furnizor. în acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
9.6. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul in condiţiile art. 222 si art. 223
din Legea nr. 98/2016.

10. Garanţia de bună execuţie a contractului
ID.l.Fumizorul se obligă să constituie garanţia de buna execuţie a contractului reprezentând 10% 
din preţul total al contractului fără TV A,respectiv 59.818,65 lei înainte de începerea execuţiei 
contractului dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publica.



10.2. (1) Garanţia de buna execuţie a contractului se constituie în confonnitate cu prevederile art. 40 
alin. (1) sau alin (3) din H.G. nr. 395/2016, respectiv fie prin virament bancar in contul 
R083TREZ3665006XXX000122 deschis la Trezoreria Deva, sau printr-un instrument de garantare 
emis în condiţiile legii, astfel:
a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă:
-  fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisa 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, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5) 
aplicandu-se in mod corespunzător, fie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
parţiale.
10.3 .Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face confonn art. 42 alin. 1, din HG. 395/2016, 
respectiv (1) In cazul contractului de furnizare, autoritatea contractanta are obligaţia de a 
elibera/restitui garanţia de buna execuţie in cel mult 14 zile de la data Întocmirii procesului-verbal 
de recepţie a produselor care fac obiectul contractului de achiziţie publica/contractului subsecvent 
si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei;
10.4.Achizitorul are di'eptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, oricând pe 
parcursul Îndeplinirii contractului de achiziţie publica/contractului subsecvent, in limita 
prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligaţiile asumate 
prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie autoritatea 
contractanta are obligaţia de a notifica pretenţia atat contractantului, cat si emitentului 
instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum si modul de 
calcul al prejudiciului. In situatia executării garanţiei de buna execuţie, partial sau total, 
contractantul are obligaţia de a reintregii garanţia in cauza raportat la restul ramas de executat.

11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 .Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica confonnitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2.(1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei 
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
I1.3.Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
destinaţia finală a produselor.
11.4.In cazul in care produsele nu corespund specificaţiilor tehnice stabilite prin prezentul caiet de 
sarcini, se vor returna furnizorului pentru a fi înlocuite in termen de 24h.
11.5.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 furnizor, cu sau fară participarea 
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora Ia destinaţia finală.
11.6.PrevederiIe clauzelor lL l-11 .4  nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract
11 .y.Receptia produselor se va face pe baza de proces-verbal de recepţie cantitativ-calitativa.
Il.S.Recepţia cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locaţia 

indicată de Autoritatea contractantă , iar recepţia calitativa a produselor se va realiza după instalare, 
punere în funcţiune şi testare a produselor şi, după caz, toate defectele au fost remediate. Procesul



verbal de recepţie va include unul din unnătoarele rezultate: acceptat; acceptat cu observaţii minore; 
acceptat cu rezerve; refozat.
11.9.Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanţie pentru cei puţin perioada solicitată pentru 
fiecare produs. Perioada de garanţie începe de la data acceptării produselor, conform procesului 
verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, fara obiectiuni.
11.10.Produsele defecte, înlocuite în tennenul de garanţie vor beneficia de acelaşi termen de 
garanţie care va curge de la data înlocuirii celui defect. Furnizorul se obligă să asigure servicii 
sigure şi pennanente şi/sau înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanţie. Service-ul si 
suportul in perioada de garanţie vor fi efectuate de către personal abilitat/certificat sa acţioneze 
asupra echipamentelor, pentru a nu se pierde garanţia acordata.
11.11.Dacă produsul livrat nu este conform cu specificaţiile tehnice, autoritatea contractantă poate 
să ÎI refuze, iar furnizorul va trebui sa îl înlocuiască, pentru a satisface cerinţele specificaţiilor 
tehnice din caietul de sarcini şi din contract, fară a percepe un cost suplimentar.
11.12.Nu sunt acceptate adaptoare sau soluţii improvizate pentru porturile si interfeţele 
echipamentului.
11.13.Produsele oferite vor fi insotite de toate accesoriile necesare funcţionarii lor la parametrii 
ceruţi prin caietul de sarcini, chiar daca beneficiarul a omis solicitarea lor explicita.
11.M.Garanţia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de 
garanţie, inclusiv, dar fară a se limita Ia:
‘demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (daca este 
aplicabil);
-ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); 
-transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (daca este aplicabil); 
-diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
-repararea tuturor componentelor defecte sau himizarea unor noi componente;
-înlocuirea părţilor defecte;
-despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
-instalarea în starea iniţială;
-testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
-repunerea în funcţiune.

12. Ambalare şi marcare
12.1.(1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fară limitare, 
Ia manipularea dura din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare 
şi la precipitaţiile care ar putea să apară m timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel 
încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) In cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 

cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea 
în toate punctele de tranzit.
12.2.Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
12.3 .Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
12.4.Contractantul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau 
deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită.
12.5.Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării 
accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi



depozitării în locuri deschise. în stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în 
considerare, acolo unde este cazul, distanta faţa de destinaţia finală a produselor furnizate şi 
eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1.(l)Fumizarea si instalarea produselor ce fac obiectul prezentului contract se va face în 30 zile 
de la data primirii comenzii scrise din partea beneficiarului. Un produs este considerat livrat când 
toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi produsul/echipamentul este instalat si 
funcţionează la parametrii agreaţi şi este acceptat de Municipiul Deva.
(2)ProduseIe vor fi livrate cantitativ şi calitativ la locul indicat de Municipiul Deva pentru fiecare 
produs în parte. Fiecare produs va fi însoţit de toate subansamblele/părţile componente necesare 
punerii şi menţinerii în funcţiune.
13.2.Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor 
fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de 
orice factor extern.
13.3.Destinaţia de livrare este cea comunicata pentru fiecare produs. Pentru produsele care necesită 
şi montaj, fie direct pe perete sau cu ajutorul unui suport, furnizorul, de comun acord cu 
reprezentanţii şcolii vor stabili condiţiile privind montajul produselor, în funcţie de situaţia reală din 
teren.
13.4.Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră 
că l-a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va 
invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
13.5.(1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, 
cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele , asa cum e menţionat 
in caietul de sarcini.
13.6.Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face 
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.7.Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie produselor.

14.Instalare, punere în funcţiune, testare
H.l.Contractantul va a.'iambla/preasambla produsele la sediul Colegiului Naţional Pedagogic 
“Regina Maria" şi va efectua orice altă configuraţie considerată necesară pentru a asigura 
funcţionarea corectă a produselor.
I4.2.Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în 
acelaşi timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea şi instalarea 
produselor, contractantul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a 
aduna toate ambalajele şi eliminarea acestora de la locul de instalare.
14.3.Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza şi apoi toate configurările/setările 
necesare pentru a pune produsele în funcţiune. Punerea in funcţiune include, de asemenea, toate 
ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte 
performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă.
14.4.După instalare şi punere în funcţiune, reprezentanţii Municipiului Deva vor efectua teste 
funcţionale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere următoarele elemente: testare in



condiţii de utilizai-e „reala”; metode de testare; mediul de testare; funcţionalităţi care trebuie testate; 
criterii de succes/eşec ale testelor; calendar/interval de testare, etc.
14.5.Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fară nici un fel de costuri din partea Autorităţii 
contractante toate testele pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi. 
Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru 
a preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

IS.lnstruirea personalului pentru utilizare
15.1 .Contractantul este responsabil pentru instruirea la faţa locului a personalului desemnat de 
Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoştinţele necesare pentru a opera 
produsele. In acest sens, vor fi instruite 2 persoane.
15.2.Instruirea va fi organizata după ce produsul este funcţional şi trebuie să permită personalului 
desemnat să: înţeleagă diferitele componente ale produsului; înţelegerea tuturor flincţionalitâţilor; 
operarea produsului; infonnaţii despre mentenanţa de rutină care trebuie să fie efectuată de către 
utilizator; depistarea problemelor şi diagnosticare de bază; etc.
15.3.Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se 
asigura că personalul Autorităţii contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea 
corespunzătoare a produsului.
15.4.ContractantuI va propune durata sesiunii de instruire în funcţie de aspectele care vor fi 
abordate pe durata sesiunii.
Sesiunea de instruire se va desfăşura în limba română.
15.5.Contractantul va asigura pe sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ 
cel puţin manuale de operare, fise tehnice, etc,

16.Asigurări
16.1.Fumizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 
termenul comercial de livrare convenit.

17. Servicii
17.1.Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 
accesorii furnizării produselor, fară a modifica preţul contractului.
17.2.Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca 
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

18. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1.Fumizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract corespund propunerii 
tehnice si caietului de sarcini. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele 
furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca unnare 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 furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în 
condiţii nonnale de funcţionare.
18.2.Perioada de garanţie a produselor este de minim 24 luni, confonn specificaţiilor tehnice. Toate 
produsele trebuie să fie acoperite de garanţie pentru cel puţin perioada solicitată pentru fiecare 
produs. Perioada de garanţie începe de la data acceptării produselor, confonn procesului verbal de 
recepţie cantitativă şi calitativă, fara obiectiuni.



IS.S.Achizitoml are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 
ce apare în conformitate cu aceastâ garanţie.
18.4.La primirea unei astfel de notificări, furnizorul ai'e obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul/piesa ce fac obiectul garanţiei, în perioada convenită, fară costuri suplimentare 
pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte 
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
18.5.Produsele defecte, înlocuite în termenul de garanţie vor beneficia de acelaşi termen de garanţie 
care va curge de la data înlocuirii celui defect. Furnizorul se obligă să asigure servicii sigure şi 
pennanente şi/sau înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanţie. Service-ul si suportul 
in perioada de garanţie vor fi efectuate de către personal abilitat/certificat sa acţioneze asupra 
echipamentelor, pentru a nu se pierde garanţia acordata.
18.6.Dacă produsul livrat nu este confonn cu specificaţiile tehnice, autoritatea contractantă poate să 
îl refuze, iar furnizorul va trebui să îl înlocuiască, pentru a satisface cerinţele specificaţiilor tehnice 
din caietul de sarcini şi din contract, fară a percepe un cost suplimentar.
18.7.Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului 
şi fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de 
furnizor prin contract.
18.8.Produsele defecte, înlocuite în termenul de garanţie vor beneficia de acelaşi termen de garanţie 
care va curge de la data înlocuirii celui defect. Furnizorul se obligă să asigure servicii sigure şi 
permanente şi/sau înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanţie. Service-ul si suportul 
in perioada de garanţie vor fi efectuate de către personal abilitat/certificat sa acţioneze asupra 
echipamentelor, pentru a nu se pierde garanţia acordata.
18.9.Nu sunt acceptate adaptoare sau soluţii improvizate pentru porturile si interfeţele 
echipamentului.
18.10.Produsele oferite vor fi insotite de toate accesoriile necesare funcţionarii lor la parametrii 
ceruţi prin caietul de sarcini, chiar daca beneficiarul a omis solicitarea lor explicita.
18.11.Garanţia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de 
garanţie, inclusiv, dar fară a se limita la;
-demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (daca este 
aplicabil);
-ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); 
-transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (daca este aplicabil); 
-diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
-repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
-înlocuirea părţilor defecte;
-despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
-instalarea în starea iniţială;
-testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
-repunerea în funcţiune.

19. Ajustarea preţului contractului
19.1.Preţul contractului este ferm.

20. Subcontractanţi
20.1.(1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică sau 
atunci când se introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între contractant şi



subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 
revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie 
publică.
(2)Contractele prezentate confonn prevederilor alin.(l) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se 
vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(3)Executantul este pe deplin răspunzător faţa de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
20.2.(1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de 
către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia îşi exprima la momentul încheierii contractului 
de achiziţie publică sau la momentul inti-oducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după 
caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă.
(2)Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 
acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate 
contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci 
când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 
subcontractant.
20.3.(1) Pe parcursul derulării contractului, executantul nu are dreptul de a introduce/inlocui un 
subcontractant fară acceptul autorităţii contractante.
(2) Introducerea/modificarea unui subcontractant nu trebuie să conducă la modificarea propunerii 

tehnice sau financiare iniţiale.
(3)Atunci când se înlocuiesc sau se introduc noi subcontractanţi, aceştia au obligaţia de a transmite 
certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care unnează să fie 
îndeplinit.

(4) Parteaypărţile din Contract încredinţată/încredinţate unui Subcontractant de Contractant nu 
poate/pot fi încredinţate unor terţe părţi de către Subcontractant.
20.4.Condiţiile privind subcontractarea prevăzute de art. 218 - 220 din Legea 98/2016, se aplica 
corespunzător.

21. întârzieri în îndeplinirea contractului
21.1.Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în 
termenul de livrare.
21.2.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare sau de 
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea 
datei/perioadelor de fumizai-e asumate prin contract se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
21.3.In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

22. Forţa majoră şi cazul fortuit
Forţa majoră şi cazul fortuit trebuie dovedite
22.1 .Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3.îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4.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. , .



22.5.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare.
22.6.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fară 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22.7.Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar 
fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
22.8.Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el 
este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.

23. Soluţionarea litigiilor
23.1.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.
23.2.Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
de către instanţele competente de pe raza teritoriala a autorităţii contractante.

24. Limba care guvernează contractul
24.1 .Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări
25.1.(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.
25.2.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
25.3.Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte 
Părţi, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

26.Modificari ale contractului
26.1.Părţile contractante au dreptul pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea 
clauzelor prezentului contract in condiţiile prevăzute de art. 221 -  222 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice.
26.2.Partea care propune Modificarea Contractului are obligaţia de a transmite celeilalte Părţi 
propunerea de Modificare a Contractului cu cel puţin 15 zile înainte de data Ia care se consideră că 
Modificarea Contractului ar trebui să producă efecte.

27. Legea aplicabilă contractului
27.1.Contractul va fi interpretat confonn legilor din România,

28. încetarea contractului
28.1.Contractul încetează prin executare, ajungere la termen, acordul de voinţă al părţilor, precum si 
alte cauze prevăzute de prezentul contract.

29. Dispoziţii Finale



29.1 .Completările si/sau modificările aduse prezentului contract nu sunt valabile si opozabile, decât 
daca rezulta expres din acte semnate de ambele parti contractante.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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