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Formular nr. 1 

Operator economic 

(denumire/numele) 

……………………………… 

Nr:……………………….. 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

 

  Catre……………………………………………………… 

Tinand cont de prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice; 

 

 Ca urmare a anuntului de publicitare la achizitia directa publicat pe site-ul primariei, in 

data de ……………… privind  achizitia directa de …………………………………, cod 

CPV…………………………., in data de …………………….(zi/luna/an), 

noi,………………………………(denumirea, numele ofertantului) va transmitem alaturat, urmatoarele: 

 

 

a) Documentele de calificare conform anuntului de publicitate de mai sus; 

b) Oferta economica (pretul) 

 

 

 

 

 

 

 

Data completarii................................. 

Operator economic 

(numele, semnatura autorizata si stampila) 



  

                                                                                                                     

 Formular nr. 2 

 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Domnilor, 

1. Examinând invitația de depunere a ofertelor, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm cu opţiune de 

cumpărare___________________________________. 

                                (denumirea produselor) 

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

în perioada prevăzută de Invitația de depunere a ofertelor. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ 

___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 

        (durata în litere şi cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că: 

     _  

    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă"; 

     _ 

    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 

           (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 

să constituim garanţia executată produselor în conformitate cu prevederile din invitatia de depunere a 

ofertelor. 

7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

                        (semnătura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic)în calitate de 

............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 



  

 

 

Anexa  ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ 

 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

 

ANEXĂ FURNIZARE PRODUSE 

 

 

1 Valoarea maximă a produselor livrate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 

forma........................în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie acordată produselor  

4 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare 

şi la termenul final de livrare (% din valoarea care 

trebuia să fie realizată) 

 

5 Limita maximă a penalizărilor 

(% din preţul total ofertat) 

 

6 Limita minimă a asigurărilor 

(% din preţul total ofertat) 

 

7 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 

calendaristice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Formular nr. 3 

 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

CENTRALIZATOR  PRETURI  PENTRU DOTARI 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire articol UM Cantitate PU 

RON 

TOTAL 

(RON) 

TVA 

(RON) 

TOTAL 

CU TVA 

1. SCAUN buc 45     

2. MASUTA 2 LOCURI buc 24     

3. DULAPIOR CU 2 

COMPARTIMENTE 

buc 3      

4. DULAP CU 2 USI  buc 3     

5. DULAP CU 3 

COMPARTIMENTE 

buc 9     

6. RAFTURI buc 9     

7. DULAPIOR PENTRU COPII buc 45     

8.  DULAP VESTIARE buc 4     

9. BANCUTA VESTIAR buc 8     

10. MASA buc 1     

11. SCAUN buc 4     

12. DULAP buc 1     

13. MASA buc 1     

14. TELEVIZOR buc 3     

15. CALCULATOR + 

SOFTWARE 

buc 3     

16. FRIGIDER buc 2     

17. JOC DE ROL (TEATRU) buc 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Nr. /  

Formular nr. 4 
 

                                                        MODEL de 

   

                                                      CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE 

 
 

PARTEA 1: 

 
1. In temeiul: 

 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și în temeiul celorlalte acte normative emise în baza 
Legii nr.98/2016, a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Hotărârii nr. 1/2016 privind Normele metodologice 
de aplicare a legii nr. 227/2015 și a Hotărârii nr. 26 din 12 ianuarie 2017 (actualizată) privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, 
 

se incheie prezentul contract intre: 
 

COMUNA TODIRESTI cu sediul in localitatea Todiresti, judetul Suceava, telefon: 0230539539, , 

CIF 4326922, cont RO13TREZ24A650401710130X, deschis la Trezoreria Suceava, reprezentata prin 

Bocancea Mugurel, functia primar,  în calitate de Achizitor, pe de o parte, 

si 
……... ................ ...........................   …………….   denumire   operatorul economic   
...............................................   adresa sediu 
………………… ........................................................................ telefon/ fax   
..........................................   numar   de   inmatriculare 
..................................... cod fiscal ................................... ...................... cont
 Trezoreria 
................................................. reprezentat prin   ..................................................................................   

(denumirea conducatorului) 

functia .......................................................................................................................... in calitate de 

Furnizor, pe de alta parte.  
 
2. Definitii 
 

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

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

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

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

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

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

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

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

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

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

f. furnizare – ansamblu de operatiuni care cuprinde (dupa caz): vanzare, livrare, transport, incarcare, 

descarcare, montare, instalare, punere in functiune, efectuare probe tehnice, de functionare, autorizare 

functionare, intretinere in perioada de garantie tehnica 

g. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini 

şi în propunerea tehnică; 

 

 



  

 

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

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs 

nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin 

utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea 

furnizorului. 

i. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 

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

Internationala de Comert (CIC). 

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

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

executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora 

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

de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

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

3.Interpretare 

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

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

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

specifica in mod diferit. 

 

PARTEA 2: Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1 ................................................................................................................... - Furnizorul se 

obliga sa furnizeze, sa instaleze si sa puna in functiune ................................... (denumirea 

produselor si cantitatile), in perioada/ perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile 

asumate prin prezentul contract, produsele având specificaţiile tehnice detaliate în anexa 2 la 

prezentul contract. 

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

prezentul contract. 
 

5.Pretul contractului 

5.1 . Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, platibil 

furnizorului de catre achizitor conform Formular de oferta , este de ………. lei, (in litere), fara TVA 

5.2 . La suma mentionata la pct. 5.1. se adauga, valoarea de ..................lei, (in litere), reprezentand 

TVA. 

5.3 . Pretul contractului nu se ajusteaza. 

 

 

 

 



  

 

6.  Modalitatea de plata 

6.1. In momentul livrarii produselor, Furnizorul si reprezentantii Achizitorului vor incheia Procese 

verbale de receptie. Numai dupa semnarea Proceselor verbale de receptie de catre cele doua parti, 

Furnizorul poate depune documentele de Plata la Serviciul Contabilitate al Comunei Todiresti. Factura 

fiscala va fi insotita de copia procesului verbal de receptie, procese verbale de punere in 

functiune/instalare dupa caz, declaratii de conformitate, manual sau instructiuni de folosire, certificate 

de garantie conform ofertei. 

6.2. Plata se va efectua pe baza documentelor de plata depuse de Furnizor, insotita de documente 

justificative si autorizate de AFIR. Autorizarea platii se face in urma verificarilor documentelor 

justificative prezentate de Furnizor conform cerintelor Achizitorului, prezentate in oferta tehnica. 

Autorizarea platilor poate fi invalidata ulterior prin constatarea de nereguli.  

 

7.  Dispozitii de plata 

7.1. Plata se va efectua de catre Comuna Todiresti pe baza documentelor atasate de catre Furnizor in 

documentele de Plata depuse la Serviciul contabilitate, din cadrul Comunei Todiresti. 

7.2. Platile se vor efectua in lei in urmatorul cont: 

Numar cont IBAN:....................................................... 

Titular cont:.................................................................. 

Denumirea si adresa Bancii sau Trezoreria de Stat:............................ 

7.3. Modificarea ulterioara a acestui cont se face cu notificarea Achizitorului si numai cu acordul scris 

al acestuia. 

7.4. Termenul limita pentru efectuarea platii este de maxim 30 de zile calendaristice de la data 

autorizarii platii. 
 

8.Durata contractului 

8.1. Durata prezentului contract este de ..........luni, incepand de la data semnării contractului de  

ambele părţi. 

8.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte de la data îndeplinirii de către ambele părţi 

contractante a obligaţiilor ce le revin conform contractului. ( se inscrie data la care inceteaza 

contractul) 

8.3. Durata contractului include termenul de livrare a produselor (maxim 2 luni necesare obtinerii 

proceselor verbale de receptie, instalare, punere în funcțiune, instruire, receptie si plata. Nu include 

perioada de garantie tehnica deoarece certificatul de garantie tehnica constituie un angajament complet 

distinct de prezentul contract. 

 

9. Caracterul confidenţial al contractului 

9.1. Contractul are caracter public. 

9.2. Documentele ce insotesc oferta, cuprinzand date despre ofertantul economic castigator, sunt 

confidentiale. 

10.Documentele contractului 

10.1. Documentele contractului sunt: 

- Contract de furnizare 

- Formularul de oferta 

- Anexe la contract cuprinzand: centralizator de preturi, descrierea tehnica a produselor. 



  

 

 

11. Obligatiile principale ale furnizorului 

11.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze, sa instaleze și să pună în funcțiune produsele la standardele 

si/sau performantele prezentate in oferta de depunere detaliata în Anexa la prezentul contract. 

11.2. Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

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

ii) (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 

utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si 

iii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 

o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

11.3.  Furnizorul se obliga sa livreze produsele care fac obiectul contractului la sediul UAT  

  Comuna Todiresti, Comuna Todiresti, judetul Suceava, CP 727530. 

11.4. (1) Furnizorul se obliga sa transporte produsele in conditii de siguranta, la locul de livrare. 

11.4.I. Toate costurile de livrare la sediul achizitorului, incarcarea, descarcarea, manipularea 

echipamentelor/echipamentului, sunt  asigurate de furnizor. 

11.4.II. In cazul in care, la predare - primire, unul sau mai multe dintre echipamentele achizitionate 

nu respecta caracteristicile tehnice precizate in Invitatia de depunere oferte, nu se va realiza receptia 

acestora. 

11.5. - Furnizorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului si in termenul 

indicat de acesta, orice deficienta in furnizarea produselor care fac obiectul prezentului contract, 

cauzata de neindeplinirea obligatiilor sale contractuale. 

11.6. – Furnizorul este obligat sa respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca şi cum acestea 

ar fi parte a contractului insusi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile in integralitate. 

11.7. - Furnizorul se obliga sa anunte imediat achizitorul si sa contribuie la minimizarea efectelor 

negative aparute ca urmare a unor cauze de forta majora care determina intarzieri in furnizarea 

produselor sau chiar intreruperea temporara a acestuia. 

11.8. - Daca furnizorul este o asociere alcatuită din doua sau mai multe persoane juridice, toate   

aceste persoane vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor din prezentul Contract. Persoana 

desemnata de asociere sa acţioneze in numele sau in cadrul contractului va avea autoritatea de a 

reprezenta si angaja contractual asocierea. 

 

12. Obligatiile principale ale achizitorului 

12.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit la art. 8.1 daca acestea  

corespund cerintelor contractului. 

12.2. Achizitorul se obliga sa plateasca contravaloarea produselor catre Furnizor in termen de 30 de  

zile calendaristice de la data autorizarii platii pe baza documentelor de Plata, conform informatiilor de 

la art. 6, 7 din prezentul Contract. 
 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile  

asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a solicita Furnizorului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculat la pretul la pretul 

contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. În cazul în care, din vina sa exclusivă, 



  

furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract nici într-o perioadă de 30 

zile după data de livrare, instalare și punere în functiune, achizitorul este îndreptăţit să solicite daune 

interese în cuantum de 100% din valoarea neonorata a contractului. 

13.2. In cazul in care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile asumate prin contract , atunci acestuia ii  

revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pentru fiecare 

zi de întârziere, din plata neefectuata. 

13.3.  Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 

plata de daune-interese. 

13.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 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. 

13.5. În cazul prevăzut la clauza 11.4. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

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

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

sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, 

furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita 

pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 
 

PARTEA 3: Clauze specifice 
 

14. Garantia de buna executie a contractului 

14.1. Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din 

valoarea contractului, fara TVA, conform prevederilor din H.G. nr. 395/2016, valabil pentru o perioada 

de 24 de luni (se va lua in considerare cea mai mare durata a garantiei) de la data constituirii. Garantia 

de buna executie a contractului va fi depusa la Autoritatea Contractant zile lucratoare de la data 

semnarii si inregistrarii prezentului contract si va devein Anexa a contractului. 

14.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 

prejudiciului creat, daca Furnizorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 

obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna 

executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Furnizorului, precizand totodata obligatiile 

care nu au fost respectate. 

14.3. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la plata facturii 

finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.  

 

15. Receptie, inspectii si teste 

15.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. 

15.2. (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei 

provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract. 

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, Furnizorului, identitatea reprezentantilor sai 

imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. 

15.3. Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la 

destinatia finala a produselor, după cum destinaţiile (locurile de livrare) sunt precizate în anexa 3 la 

prezentul contract. 



  

15.4. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul 

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

15.4.I.  de a inlocui produsele refuzate, sau 

15.4.II. de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor 

tehnice. 

15.5. - Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 

sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de Furnizor, cu sau fara 

participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 

15.6. - Prevederile clauzelor 15.1-15.4. nu il vor absolvi pe Furnizor de obligatia asumarii garantiilor 

sau altor obligatii prevazute in contract. 
 

16. Ambalare si marcare 

16.1. (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, 

la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare 

si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel 

incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. 

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

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

grea in toate punctele de tranzit. 

 

16.2. Produsele vor fi livrate la beneficiari, ambalate în cutii etichetate. Ambalajul exterior va avea 

obligatoriu o eticheta continand urmatoarele date: 

⬧ denumirea autoritatii contractante; 

⬧ nr. de contract inregistrat la UAT Comuna Todiresti; 

⬧ denumirea produsului (denumirea din contract) ce se afla in ambalajul respectiv; 

⬧ codul configuraţiei din Invitatia de depunere oferta din care face parte produsul; 

⬧ unitatea de masura si cantitatea de produse ce se afla in acel ambalaj. 

16.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei 

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

 

17. Standarde 

17.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în  

propunerea sa tehnică. 

17.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele 

sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 
 

18. Livrarea si documentele care insotesc produsele 

18.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de Achizitor respectand 

datele din graficul de livrare, instalare si punere în functiune (conform Invitatiei de participare). 

18.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, 

cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea 

produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare. 

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: 

a) facturi fiscale (comerciale) cuprinzand denumirea produsului, codul configuraţiei din Invitatia 

de depunere oferta, cantitatea, valoarea. Furnizorul poate întocmi facturi separate pe fiecare tranşă 



  

transportată spre Achizitor. 

b) certificatul de garanţie pentru fiecare produs, sau un certificat pentru toate produsele din contract. 

18.3. Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face 

dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, 

pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

18.4. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile 

clauzelor receptia finala a produselor. 
 

19. Asigurari 

19.1. Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva 

pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de 

termenul comercial de livrare convenit. 
 

20. Servicii 

20.1. Pe langa furnizarea efectiva a produselor, Furnizorul are obligatia de a presta si serviciile 

accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. 

20.2.  Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia 

ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract 

20.3.   Furnizorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitatea muncii si  

 prevenirea si stingerea incendiilor pe toată durata prestarii serviciilor. Orice incident/accident datorat         

 nerespectării acestor reguli de catre personalul Furnizorului este imputabil Furnizorului. 

 

21. Perioada de garantie acordata produselor 

21.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de 

ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De 

asemenea, Furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea 

nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul 

si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a 

furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare. 

21.2. (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este de 24 de luni. 

(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei finale efectuate dupa livrarea, 

instalarea și punerea în funcțiune a acestora la destinatia finala. 

21.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie 

ce apare in conformitate cu aceasta garantie. 

21.4. La primirea unei astfel de notificari, Furnizorul are obligatia de a constata defecțiunea în maxim 

2 zile de la anunțarea acesteia și va repara, când este necesar, obiectele, în termen de maxim 20 zile 

de la anunţarea defecţiunii, pe cheltuiala sa. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada de 

reparaţie. Dacă o componentă nu poate fi reparată ea va fi înlocuită cu o componentă similară nouă. 

Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă 

perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului. Transportul produsului defect, luat 

spre reparare, va fi asigurat gratuit de ofertant. 

21.5. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada 

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

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

contract. 

 



  

22. Ajustarea pretului contractului 

22.1. Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor Furnizorului 

sunt cele declarate in Formularul de oferta, anexa la contract. 

22.2. Preţul contractului nu se actualizează. 

 

23. Amendamente 

23.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

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

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

contractului. 
 

24. Subcontractanti 

24.1. Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia 

contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu 

achizitorul. 

24.2.  (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate  

cu subcontractantii desemnati. 

   (2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate 

cu acestia se constituie in anexe la contract. 

24.3. (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste  

contractul. 

            (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste 

partea sa din contract. 

            (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi 

indeplinesc partea lor din contract. 

24.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata 

Achizitorului. 

 

25. Intarzieri in indeplinirea contractului 

25.1. Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada prestabilita de livrare 

si punere în functiune. 

25.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Furnizorul nu respecta perioada prestabilita de 

livrare si punere în functiune, acesta are obligatia de a notifica, in timp util,Aachizitorului; modificarea 

datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare si punere în functiune se face cu acordul 

partilor, prin act aditional. 

25.3. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execitie, orice 

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati furnizorului. 
 

26. Cesiunea 

26.1. Cesiunea de obligatii nu este permisa in contractul de achizitie publica. 

26.2. In cazul aparitiei unor acte normative care au ca efect schimbari in situatia juridica a autoritatii 

contractante (fuziuni, divizare, dizolvari), partile contractante vor lua de indata toate masurile pentru 

ca drepturile si obligatiile existente in patrimoniul fostei autoritati sa fie preluate in aceleasi conditii, 

in intregime, de catre noua entitate juridica. 



  

26.3. Cesiunea drepturilor reprezentand sume de incasat este permisa, prin act aditional, cu acordul 

scris, in prealabil, al achizitorului. 

26.4. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte  

obligatii asumate prin contract. 

 

27. Forta majora 

27.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

27.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

27.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

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

27.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 

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

consecintelor. 

27.5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea 

cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 

27.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune- interese. 
 

 

28. Solutionarea litigiilor 

28.1. Achizitorul si Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

contractului. 

28.2. In situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere pe cale amiabila, partea interesata se va 

adresa instantelor de judecata competente potrivit legii, de la sediul Achizitorului, pentru solutionare 

potrivit dispozitiilot legale aplicabile in materie. 

 

29. Incetarea contractului 

29.1. Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre ambele parti a 

tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a disparitiei, 

fara vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta este definit 

in legislatia aplicabila. 

29.2. Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) dupa 

acordarea unui preaviz de 5 zile Furnizorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia 

vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitându-se la 

acestea: 

⬧ Furnizorul nu furnizeaza produsele conform cu prevederile prezentului contract; 

⬧ Furnizorul nu se conformeaza intr-o perioada de cel mult 5 zile notificarii emise de catre 

Achizitor care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor 

din prezentul contract care afecteaza executarea corespunzatoare si la timp a furnizarii 

produselor; 

⬧ Furnizorul refuza sa duca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre 

  Achizitor; 

⬧ Furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei  



  

  printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva; 

⬧ Furnizorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de  

  proba pe care Achizitorul o poate justifica; 

⬧ impotriva Furnizorului a fost pronuntata o hotarâre având autoritate de lucru judecat cu privire  

  la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna    

  intereselor financiare ale CE; 

⬧ in cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei finantari din  

  bugetul CE, Furnizorul a fost declarat culpabil de incalcarea grava a contractului ca rezultat al       

neexecutarii obligatiilor sale contractuale; 

⬧ are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea  

   juridica, natura sau controlul Furnizorul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt     

   inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract; 

⬧ aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract; 

⬧ furnizorul a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic. 

29.3. In termen de 5 zile dupa momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor 

furnizate si toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii. 

29.4. Daca Achizitorul reziliaza prezentul contract, va fi indreptatit sa recupereze de la Furnizor fara 

a renunta la celelalte actiuni la care este indreptatit in baza prezentului contract, orice pierdere sau 

prejudiciu suferit. 

 

30. Limba care guverneaza contractul 

30.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

29 Comunicari 

29.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie  

transmisa in scris. 

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

primirii. 

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

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

Pentru Achizitor 

Nume, Functie BOCANCEA MUGUREL 

Adresa Localitatea Todiresti, judetul Todiresti 

Telefon 0230539535 

E-mail primariatodiresti@yahoo.com, 

 

Pentru Frunizor 

Nume, Functie  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

mailto:primariatodiresti@yahoo.com


  

30. Asigurari 

30.1. Furnizorul are dpretul de a asigura produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau 

deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare. 

 

31. Legea aplicabila contractului 

31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania in sensul executarii acestuia, iar  

clauzele contractului urmand a fi interpretate in sensul executarii acestuia. Partile au inteles sa incheie 

astazi,.................., prezentul contract in in 3 (trei) exemplare: 1 ex. la Furnizor şi 2 ex. la Beneficiar. 

 

FURNIZOR                          ACHIZITOR 

…………………                      

……….. (L.S.)                                                                    

                         (semnătura  autorizată) 

                 

 

Director,                                                  

……………………       



 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC                       Formular nr. 5 

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

 

 

Declarație  

privind termenul de garanție acordat produselor ofertate 
 

 

 

Subsemnatul(a).............................................................................…. (denumirea, numele), în 

calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant propuși/terți susținători pentru atribuirea 

contractului având ca obiect ................................................................................., cod CPV 

..............................organizată de autoritatea contractantă…………….., declar prin prezenta, sub 

sancţiunea falsului în declaraţii, că termenul de garanție acordat produselor ofertate este de 24 de 

luni. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Data  

                                             Ofertant, 

                                              Numele și prenumele reprezentantului legal 

 

                        ………………… 

                            (semnătură) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

OPERATOR ECONOMIC 

    ________________ 

    (denumirea/numele) 

 

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din   

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

 

Subsemnatul(a).............................................................................…. (denumirea, numele), în 

calitate de ofertant, conform Invitatiei de participare pentru atribuirea contractului având ca obiect 

...............................................................(denumirea produsului şi codul CPV), la data de .............. 

(zi/lună/an), organizată de ..............................................……… (denumirea entitatii contractante), 

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, declar pe propria răspundere că 

nu ma aflu in conflict de interese cu Autoritatea Contractanta, Comuna Todiresti, respectiv: 

- Bocancea Mugurel - Primar 

- Bejenari Constantin – Viceprimar/Consilier Local 

- Cozubas Stefania – Contabil/Viza CFP 

- Tipa Emilian - Secretar comuna 

- Cocirla Dumitru –  Responsabil achizitii publice/ Presedinte comisie evaluare cu drept de 

vot 

- Buzdug Elena – Consilier Urbanism/Membru de rezerva 

- Grosu Constantin – Consilier personal/ Membru comisie evaluare 

- Tomascu George – Referent specialitate/Membru cosmisie evaluare 

- Avram Vasile - Consilier local 

- Bocancea Niculai - Consilier local 

- Boghian Avram - Consilier local 

- Bumbac Gheorghe - Consilier local 

- Cajvanean Gheorghe Mitica - Consilier local 

- Grigorean Ileana - Consilier local 

- Ignat Vasilica Petru - Consilier local 

- Pentilescu Costel - Consilier local 

- Picler Constantin - Consilier local 

- Radasan Petru - Consilier local 

- Ripan Ioan - Consilier local 

- Sahlean Radu Florin - Consilier local 

- Straton Gheorghita - Consilier local 

- Trandafir Ilie Dorel - Consilier local 

 

Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

Reguli de evitare a conflictului de interese 

 “ART. 59 

    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 

personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează 

în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau 

care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic 

sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea 

ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

 

 

 

 



 

 

 ART. 60 

    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 

duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu 

titlu exemplificativ: 

    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte 

din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare; 

    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 

persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% 

din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în 

adunarea generală.” 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre 

cele prevazute la art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea 

producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori 

imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu 

inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda». 

 

Data                                                                 

Ofertant, 

                                                                                        Numele si prenumele 

                        ………………… 

                            (semnătură) 

 

Operator economic          



 

 

   …....................... 

(denumirea/numele)  

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT   

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 

Subsemnatul/Subsemnata___________________________, domiciliat/ă ȋn 

____________________, telefon _________ născut/ă la data de în localitatea_________, Carte de 

identitate Seria________ Nr._________, emis la data de________, de către________________, 

în calitate de Administrator/Director General al societății ________________, participant la 

achiziția de____________________ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către Comuna Todiresti.  

Acestea vor fi folosite în cadrul procesului de achiziție a produselor. 

Datele nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea 

prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile 

legii.  

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare 

domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris Comuna Todiresti. 

 

 

 

 

 

Data completării 

 

 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

       

 


