
 

Page 1 of 3 

 

 
 

 

 

Nr.                      / 

 
In atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

 

I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, Cod 

601032, telefon 0234.324243, fax 0234.313911/0234.312502, intenţionează sa achizitioneze CONSUMABILE IT (cartuse 

pentru imprimante si multifunctionale) în conformitate cu prevederile art. 7, alineat 5 din Legea 98/2016 - privind 

achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si 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 modificarile si completarile ulterioare. 

II. Obiectul achiziţiei: produse ce constau in cartuse pentru imprimante si multifunctionale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD CPV: 30125100-2 Cartuse toner (rev.2) 

III. Valoarea estimată :  

A. BILIOTECA MUNICIPALA – 2.800,00 lei 

B. POLITIA LOCALA – 800,00 lei 

C. BIROU TI&C – 31.600,00 LEI 

Valoarea toatala estimata: 35.200,00 lei fara TVA 

Notă: Ofertanții au obligația de a oferta toate produsele și de a se încadra în valoarea estimată pentru fiecare 

pozitie in parte A, B, C. 

 Modalitatea de plată: maximum 30 zile de la primirea facturii, insotita de procesul verbal de receptie cantitativa si 

calitativa a produselor, fara obiectiuni. Produsele lipsa si /sau cele care nu indeplinesc cerintele prezentului anunt vor fi 

considerate neconforme si vor fi inlocuite sau completate de furnizor in maximum 5 zile lucratoare de la receptie fara 

cheltuieli in plus din partea beneficiarului. In cazul in care cel clasat pe primul loc nu poate furniza produsele ofertate in 

urma prezentului anunt, se va trece la cel clasat pe locul urmator. Ofertantii au obligatia de a respecta caietul de sarcini 

nr.65399/26.10.2022 intocmit de Biroul TI&C.  

IV. Achiziţia se finalizează prin: contract de furnizare .  

Livrarea cartuselor  se va realiza într-o singură tranșă. Produsele se vor livra la sediul autoritatii contractante, 

Bulevardul Oituz nr. 17. 

   V. Durata de furnizare a produselor: maximum 30 zile  de la data semnarii contractului de catre parti.  

   VI.Documentatia achizitiei publice contine: Scrisoare de intentie achizitie directa, modele de formulare, model de 
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contract, caiet de sarcini nr.65399/26.10.2022 

Ofertantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor in conformitate cu necesitatea autoritatii 

contractante, stabilita in documentatia achizitiei publice. Furnizorul este raspunzator de calitatea produselor la data 

receptiei. Nu se acceptă depunerea de oferta alternativa. 

VII. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice 

Cadrul legal: 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

2.Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului 

- cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016 cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

3. Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 

Limba de redactare a ofertei: limba romana 

Sursa de finanţare: bugetul local  

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la termenul limita de primire oferte 

VIII. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu 

transmiterea ofertei 

Oferta transmisa autorităţii contractante va cuprinde documente prin care candidatul face dovada indeplinirii 

urmatoarelor cerinte stabilite de autoritatea contractanta: 

Oferta transmisa autorităţii contractante va contine obligatoriu urmatoarele: 

 Documentele de calificare  

 Propunere tehnica 

 Oferta financiara 

 prin care candidatul face dovada indeplinirii urmatoarelor cerinte stabilite de autoritatea contractanta: 

 

A) Criterii de calificare: 

Cerinta nr.1 -  Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului. Obiectul achiziţiei publice 

trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse în 

certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul se va prezenta in 

original/copie legalizata/copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul". Persoanele juridice /fizice străine vor prezenta 

documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional în conformitate 

cu prevederile legale din tara în care ofertantul este stabilit. 

 

Cerinta nr.2 -   Ofertantii  vor prezenta declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 

- Formularul 1 si Anexa privind evitarea conflictului de interese, din sectiunea modele de formulare semnate in original.  

B) Propunere tehnica: 

Cerinta nr. 3 – Formularul intitulat Propunere tehnica – Formular 2 din sectiunea modele de formulare, prin care 

ofertantul /candidatul face dovada respectarii, in totalitate, a cerintelor minime stabilite de autoritatea contractanta. 

Propunerea tehnica va fi elaborata de catre ofertanti in asa fel incat sa permita cu usurinta verificarea corespondentei 

cerintelor minime solicitate. 

Documentele propunerii tehnice se vor prezenta semnate in original. 

 C) Oferta financiara: 

Cerinta nr. 4 - Formularul de Oferta din sectiunea modele de formulare - Formular 3. Preţul  ofertei va fi exprimat in lei 

fara TVA pentru intregul pachet de produse prevazute in documentatia achizitiei publice. Pretul va rămâne neschimbat pe 

toatã durata de valabilitate a ofertei, inclusiv perioada de livrare a produselor şi va include cheltuielile de transport la 

adresa indicata de achizitor.  

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toata 

perioada de valabilitate. Modul de prezentare a propunerii financiare este obligatoriu si trebuie sa conţină toate 

documentele solicitate, intregul necesar de produse si in forma solicitata. 

Ofertanții au obligația de a oferta toate produsele și de a se încadra în valoarea estimată  

NOTĂ:  Oferta trebuie  sã îndeplinească  toate cerinţe le  prevăzute în prezentul  anunţ  s i  caietul  

de sarcni  pentru a nu f i  respi nsã.  OFERTELE CARE NU CONTIN TOT NECESARUL DE PRODUSE SOLICITAT DE 

AUTORITATEA CONTRACTANTA, RESPECTAND CANTITATEA SI CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR, 

VOR FI RESPINSE. TOATE CARTUSELE OFERTATE TREBUIE SA FIE ORIGINALE CU CAPACITATEA MENTIONATA IN 

CAIETUL DE SARCINI NR. 65399/26.10.2022 

Oferta va fi insotita si de urmatoarele documente: 

Cerinta nr. 5 -  Ofertantii vor prezenta Formularul 4 din sectiunea modele de formulare - DECLARATIE privind 

denumirea şi datele de identificare ale ofertantului prin care se vor comunica datele de identificare ale societăţii (adresă, 

număr de înmatriculare, CUI, cont Banca/Trezorerie), precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale persoanei 

desemnate să implice societatea în relaţiile cu Primaria Municipiului Oneşti. 

Cerinta nr. 6 -  Ofertantii vor prezenta Împuternicire scrisa, Formular 5 din sectiunea modele de formulare prin care 

semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul în procesul achizitiei publice - semnata.  In situaţia în care persoana 
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care semnează documentele ofertei este administratorul societăţii, conform informaţiilor din Certificatul Constatator, nu se 

impune prezentarea împuternicirii. 

Cerinta nr. 7: Formularul 6: - Declaratie GDPR privind acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Cerinta nr. 8: Formularul 7: - Confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor/  

modificarilor/ completărilor la documentaţia achizitiei publice 

IX. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut  

Criteriul utilizat penru desemnarea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut in conformitate cu art. 187 alin 

(3) lit. a din legea 98/2016. Dintre ofertele admisibile va fi declarata castigatoare oferta care are cel mai scazut pret in urma 

aplicarii criteriului de atribuire. In cazul în care douã sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi 

pret minim, atunci, în vederea desemnării ofertantului câştigător, se va solicita în scris, respectivilor ofertanţi, pentru 

departajare, o nouã ofertã de preţ.  

    Oferta de pret se poate incarca in Catalogul Electronic de produse/servicii/lucrari disponibil pe SEAP  pana la 

data de 07.11.2022 ora 10:00  - cu denumirea: "Consumabile IT (cartuse pentru imprimante si multifunctionale – Mun. 

Onesti”  cu CPV-ul: 30125100-2 (Rev.2) . 

X. Modul de accesare a documentatiei de atribuire 

Intreaga documentatie a achizitiei publice, formata din scrisoare de intentie de achizitie directa, modele de 

formulare, model de contract, caiet de sarcini  precum si alte informatii suplimetare, pot fi accesate site-ul www.onesti.ro la 

secţiunea Informaţii publice de interes public - Achiziţii publice prin link-ul http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-

publice si pe e-licitatie.ro la rubrica publicitate anunturi. 

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire prin intermediul adresei de e-mail: 

cumpararidirecte@onesti.ro pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile la 

eventualele solicitari de clarificari se vor posta pe site www.onesti.ro la sectiunea Informatii de interes public - Achizitii 

publice prin accesarea http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice.   

Pentru detalii apelati la telefon: 0234/324243 int.214 – Serviciul Achizitii Publice. Data limită pentru depunere a ofertei  

07.11.2022 ora 10:00.
 

Formalităţi ce trebuie îndeplinite în legătură cu transmiterea ofertei: 
Ofertele se vor transmite panã la data limită stabilitã, prin e-mail la adresa oferte@onesti.ro, prin depunere la postã 

sau depuse direct la Registraturã - sediul Primăriei Oneşti, B-dul Oituz nr.17, Oneşti, jud. Bacău. Program Registratura: 

07
30

-16
00

 luni -joi, 07
30

-13
30

 vineri.  

In situatia in care operatorul economic opteaza pentru transmiterea ofertei prin depunere la postã sau depuse direct 

la Registraturã, atunci documentele ofertei, semnate in original, vor fi introduse intr-un plic/colet exterior, inchis 

corespunzator si netransparent, pe care se vor scrie urmatoarele: 

1.- denumirea si adresa achizitorului (Primaria Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17, Onesti, judetul Bacau),  

2.- In  aten ţia  Serviciu lui  Achizi ţ i i  Publice,  denumirea achizitiei:  

"Consumabile IT (cartuse pentru imprimante si multifunctionale – Mun. Onesti” 

A nu se deschide inainte de data  07.11.2022 ora 10:00. 

Ofertele depuse dupã termenul limitã se considerã intarziate si vor fi respinse. 

In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuzã conditiile de cumparare directa 

din SEAP, sau refuza confirmarea comenzii ferme transmisa prin orice alt mijloc de comunicare, va fi selectat operatorul 

economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare.  

In cazul in care ofertantul declarat câştigãtor are cont in SEAP, autoritatea contractanta va finaliza achizitia in 

Catalogul electronic de produse/servicii/lucrari existent in SEAP.   

NOTĂ: Pentru ca oferta sa fie conformă si admisibilă trebuie sa îndeplinească toate cerinţele obligatorii prevăzute 

în prezentul anunţ. In cazul în care au fost definite specificaţii tehnice prin indicarea de licenţe, procedee speciale, 

mărci, etc. se consideră că sunt însoţite de menţiunea "sau echivalent". 
În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pentru produsele si serviciile aferente, aratate 

mai sus. 
 

SEMNĂTURI 

 

http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:cumpararidirecte@onesti.ro
http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:oferte@onesti.ro
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Draft Contract de furnizare  

„ Consumabile IT(cartuse pentru imprimante si multifunctionale) 

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

     din Registrul Unic de Contracte 

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

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

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

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

1. Părţile contractante  

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

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

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

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

ACHIZITOR, pe de o parte, 

şi  

1.2   S.C. ……………………. denumită operator economic,  cu sediul ȋn ……………………..str. 

………,nr………….,jud. ………….., telefon / fax …………………., e-mail ……………………… , număr de 

înmatriculare  J ………………., cod fiscal  …………………….,  cont  trezorerie ………………… reprezentată prin  

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

 

2. Definiţii 

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

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

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

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

și punerea in funcţiune a produselor ce fac obiectului contractului; 

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

d) amplasamentul furnizarii produselor – locul unde contractantul furnizeaza si asigura punerea in functiune a 

produselor;  

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

f) cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării 

contractului;  

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

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

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

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

sub autoritatea şi controlul contractantului. 

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

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

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

pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, 

manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija 

executantului până la data preluării acestora de către achizitor.  

j) echipamente  aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 

k) 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; 

l) garanţia de bună execuţie garanţia se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de 

îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

m) lucrări provizorii  toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pentru montarea şi punerea in functiune şi/sau 

remedierea oricăror defecţiuni; 

n) graficul de lucrări  graficul pregătit de contractant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să 

justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului 

evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;  

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

p) penalitate contractuală despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile 

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

r) perioada de garanţie a produselor perioada de timp ce curge de la data recepţiei efectuata dupa livrarea si montarea 

produselor pana la expirarea termenului de garantie declarat in propunerea tehnica de catre contractant 

mailto:vanzari1@vicinsero.ro
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s) preţul contractului  preţul plătibil contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 

corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  

t) Recepţia calitativa  consta in livrarea produselor la adresa indicata de achizitor; 

u) standarde  standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea 

tehnică; 

v) şantier  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra produsele şi materialele, şi oricare alte locuri 

prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului; 

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

x) utilităţi  reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, 

electricitate, servicii canalizare, servicii salubrizare, telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau privată; 

aa) utilajele contractantului aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru furnizarea, montarea 

produselor şi/sau remedierea oricăror defecţiuni ce se constată in locatia respectiva;  

bb) utilaje asigurate de către achizitor  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de 

către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la indeplinirea contractului, dar nu includ produsele care nu au fost 

recepţionate de către achizitor. 

cc)  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. 

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

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

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

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

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

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

aplicarea acesteia. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului 

 

4.1 Contractantul se obligă să livreze ConsumabileIT(cartuse pentru  pentru imprimante si multifunctionale) pentru 

Municipiul Onesti, care vor fi livrate la sediul Primariei municipiului Onesti, str. B-dul Oituz nr.17, ȋn conformitate cu 

specificaţiile din documentatia achizitiei publice si oferta adjudecata. 

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

 

5. Prețul contractului 

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

completa dupa atribuire) ………… lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata TVA in cuantum ……………  lei.  

A. BIBLIOTECA 
Cartus negru sau set complet 

cartuse imprimante color 

(toate originale)  

Capacitate Nume imprimanta Cantitate Valoare fara 

TVA 

Valoare 

TVA 

PFI-207C, 207M, 207Y+PFI-

207BK+ Cartus de mentenanta 

MC-10 

C/M/Y/K/MB 

300ml/300ml/300ml/300ml/300ml Canon Imageprograf IPF785 1 

  

 

B. POLITIA LOCALA 
Cartus negru sau set 

complet cartuse 

imprimante color (toate 

originale)  

Capacitate Nume imprimanta Cantitate Valoare fara 

TVA 

Valoare 

TVA 

CF410X K/6500 

HP Color LaserJet PRO 

M477fdn 1 

  

 

C. BIROU TI&C 
Cartus negru sau set 

complet cartuse 

imprimante color (toate 

originale)  

Capacitate Nume imprimanta Cantitate Valoare fara 

TVA 

Valoare 

TVA 

CF361A,362A,363A-

CF360X 

C/M/Y/K 

5000/5000/5000/12500 

HP Color LaserJet 

ENTERPRISE M553 1 

  

Q5949A 2500 HP LaserJet1160 2 
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CE401A,402A,403A+ 
CE400X 

C/M/Y/K 
6000/6000/6000/11000 

HP LaserJet 500 color MFP 
M570dw 1 

  

CF281A 10500 
HP LASERJET M604 

3 
  

CE285AD 3200 
HP LaserJet P1102 

2 
  

Q7553A 3000 
HP LaserJet P2014 

4 
  

CE505D 4600 HP LaserJet P2035 8   

Q7551X 13000 HP LaserJet P3005dn 3   

CE278AD 4200 HP LaserJet Pro M1536dnf 1   

CF230X 3500 HP LaserJet Pro M203dn 2   

CF283XD 3000 HP LaserJet Pro MFP M125n 1   

TK3190 25000 Kyocera ECOSYS P3055dn 2   

 
In final, pretul total va fi de …………………… lei cu TVA. 

5.2 Valoarea totală a contractului cuprinde: preţul produselor, transportul la destinaţia indicata de beneficiar inclusiv orice 

alte cheltuieli care pot interveni ȋn execuţia contractului. 

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

 

6. Durata contractului 

6.1 Durata contractului curge şi  produce efecte de la data semnării de către ambele părţi. 

6.2 Termenul pentru livrare este de  maxim 30  zile de la data comenzii ferme. Nu se admit livrări parțiale. 

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

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

fără obiecțiuni.  

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

corespunzător. 

 

7. Documentele contractului 

Documentele contractului sunt: 

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

aspectele tehnice şi financiare;   

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a S.C. 

……….se va completa dupa atribuire………. 
c) documentatia de atribuire (inclusiv clarificări); 

d) contractele cu subcontractanţii, daca este cazul;   

e) acordul de asociere, dacă este cazul; 

f) Procesele-verbale de recepție calitativă şi cantitativă  a produselor; 

g) alte documente, după caz. 

 8. Standarde 

 8.1. (1) Produsele furnizate în baza contractului vor respecta cerintele de calitate impuse prin sistemul de management al 

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

9001- 2015. 

(2) Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către contractant în propunerea sa tehnică, 

precum si alte modificari ce pot sa apara pe durata contractului. 

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

autorizate în ţara de destinaţie a produselor. 

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

incendiilor.  

 10. Caracterul public al contractului  

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

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

protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 

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

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

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

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală 

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

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

înregistrate etc.), şi 

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

rezultă din respectarea Documentatiei de atribuire întocmite de către achizitor. 
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12. Obligaţiile principale ale contractantului 

12.1 (1) Contractantul se obligă să livreze produsele la locul indicat de beneficiar, in conformitate cu specificațiile din 

documentatia achizitiei publice, caiet de sarcini nr. 65399/26.10.2022 și legislația specifică în vigoare. 

(2) Produsele furnizate în baza contractului vor fi certificate pentru conformitate CE și vor respecta toate cerințele impuse 

de legislația, standardele și reglementările aplicabile în România, inclusiv cele cu privire la Protecția Mediului, Asigurarea 

Calității,  etc. 

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

a) certificate de calitate/agrement tehnic; 

b) declaraţie de conformitate; 

c) certificat de garanţie. 

12.2 (1) Contractantul are obligația de a livra produsele prevăzute în contract, conform ofertei depuse, cu profesionalismul 

și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică  și cu obligațiile asumate 

prin prezentul contract.  

(2) Contractantul este pe deplin responsabil pentru executarea contractului în conformitate cu propunerea tehnică, pe toată 

perioada de derulare a acestuia. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare 

utilizate cât și de calificarea personalului folosit pe toată perioada contractului. 

(3) Contractantul are obligația de a asigura forța de muncă, materialele, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de 

natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută 

în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

(4) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate, 

precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legale. 

13. Obligaţiile principale ale achizitorului 

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

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

13.2  Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, in conformitate cu prevederile art. 17 Recepţie, 

inspecţii şi teste. 

13.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către contractant în termen de 30 zile la primirea facturii ȋnsoţită 

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

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

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

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

contractului. 

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

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

pentru contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului. 

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

achiziţie publică 

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

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

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

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

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

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

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

b) În cazul în care executarea este numai parțială, dar este corespunzătoare,  contractantul 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, contractantul datorează achizitorului, cu titlu de 

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

adiționale.  

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

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

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

16. Rezilierea și încetarea contractului  

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

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

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

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

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

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

formalitate prealabilă de la data pronunţării hotărârii judecătorului sindic; 

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

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

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

(3)  Contractul poate  înceta și în următoarele situaţii: 

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

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

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

următoarele situaţii:  

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

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

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

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

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

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

măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

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

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

Garantie de buna executie: NU ESTE CAZUL 

17. Recepţie, inspecţii şi teste 

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

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

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

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

 verificarea cantitativă a produselor, 

 verificarea integrității produselor; 

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

obligatorii solicitate de autoritatea contractantă; 

 verificarea calităţi  şi buna funcţionare a produselor. 

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

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

semnarea procesului –verbal de recepție. 

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

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

contractantul, fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

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

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

17.4  Prevederile clauzelor 17.1-17.3 nu îl vor absolvi pe contractant de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii 

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

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

al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia finală.  

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

calitativ şi cantitativ de către o comisie de recepţie.  

18. Ambalare şi marcare 

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

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

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

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

transportului si depozitarii. 

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

Achizitor. 

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

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

special prevăzute în contract.  

19. Perioada de garanție acordata produselor 

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

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

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

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

condiţii normale de funcţionare. 

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

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

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

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

act:1114166%2096798918
act:1114166%2096798937
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achizitorului. 

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

conformitate cu această garanţie. 

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

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

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

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

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

normala a produselor.  

 20. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

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

respectând termenul comercial stabilit.  

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

propria cheltuială. 

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

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

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

a) aviz de insoţire a mărfii; 

b) certificatul de calitate si garantie; 

c) declaraţie de conformitate; 

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

livrate (dupa caz). 

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

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

verbal de recepție cantitativă și calitativă. 

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

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

21. Modalități de plată  

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

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

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

care confirmă că produsele respectă cerinţele achizitorului. 

22. Confidentialitatea Datelor  

22.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului European privind protectia datelor cu 

caracter personal (GDPR).  

23. Ajustarea preţului contractului 

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

propunerea financiară, anexă la contract. 

23.2  Preţul contractului este ferm. 

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

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

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

dispoziţiile Codului Civil.  

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

25. Forţa majoră 

25.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

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

perioada în care aceasta acţionează. 

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

cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

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

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

26. Clauza anticorupţie 

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

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

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

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

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

in relatii stranse similar acestora. 

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

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

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

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

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

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

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

28. Limba care guvernează contractul 

28.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 

29. Comunicări 

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

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

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

primirii comunicării. 

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

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

exemplar la achizitor şi 1 exemplar la contractant.     

 

            Achizitor,  

MUNICIPIUL ONEŞTI 

Contractant, 

                  S.C. ………………………. SRL 

 

                PRIMAR  
VICTOR LAURENŢIU NEGHINĂ  

     

 

reprezentat prin, 

                 ……………………………..  

 


