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Denumire contract:
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08.09.2021 16:00

Tip anunt:
Cumparari 

directe

Tip 
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
03121100-6 - Plante vii, bulbi, 

radacini, butasi si altoaie (Rev.2)

Valoare 
estimata:
129.950,00  

RON

Caiet de sarcini:
Invitatie de participare si 

DA - 3 loturi.pdf

Descriere contract:
Achizitia de crizanteme, arbori ornamentali, bulbi lalele si narcise, pe loturi: Lot 1 – Crizanteme; Lot 2 – Arbori Ornamentali; L
ot 3 - Bulbi lalele si narcise.

Conditii referitoare la contract:
Conform clauze contractuale atasate.

Conditii de participare:
Conform invitaţiei de participare nr. 158253 din 02.09.2021. Ofertele tehnice si financiare vor fi depuse la adresa: Primăria M
unicipiului Bacău, str. Maraşesti nr. 6, cod 600017, camera 2, în plic sigilat însoţite de scrisoare de înaintare, la fax 0234-58875
7 sau transmise prin e-mail la adresa: dan.manole@primariabacau.ro, până la data de 08.09.2021 ora 16.00 şi vor avea o vala
bilitate de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor. Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite pe adresa de e-
mail: dan.manole@primariabacau.ro până la data de 03.09.2021. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi depuse pe por
talul instituţiei noastre la următorul link: https://municiplulbacau.ro/primaria/achizitil-publlce/. Operatorii economici interesa
ţi au obligata să urmărească pagina web a autorităţii, accesând link-ul menţionat. Ofertele pot fi depuse pe unul sau mai mult
e loturi.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut.

Informatii suplimentare:
Ofertele pot fi depuse pe unul sau mai multe loturi.Nu se admit oferte alternative. Limba de redactare a ofertei: limba roman
a. Ofertele depuse dupa termenul limita sau prin alte mijloace vor fi respinse. În cazul în care ofertantul selectat refuza semn
area contractului, va fi selectat /contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de atribuire. Oferta
ntii au obligatia de a respecta regulile formale de intocmire si depunere a ofertei, reguli instituite prin prezenta documentati
e. Formularele pentru achizitia serviciilor ce fac obiectul solicitarii sunt atasate la prezentul anunt. Pentru informatii suplimen
tare ne puteti contacta la Serviciul achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale, telefon 0234-581849, int.137, 138. sau email 
dan.manole@primariabacau.ro
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   OFERTANTUL                                                                                      
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

 
Formular nr. 1 

FORMULAR DE OFERTĂ  
 

Catre, Primaria Municipiului Bacau, Str.Marasesti  nr.6, 600017, BACAU 
 

    Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

___________ ____________________________,  ne oferim ca,  în conformitate cu 
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata,  să furnizam:  
1. Lot 1 - Crizanteme 
2. Lot 2 – Arbori ornamentali 
3. Lot 3 – Bulbi lalele si narcise (se vor completa doar loturile pentru care se oferteaza) 

pentru suma de _______________________ (suma în litere şi în cifre),  la care se adaugă taxa pe 
valoarea adaugată în valoare de ______________________ lei.  (suma în litere şi în cifre) 
        

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livram 
produsele in  _________________________ (perioada în litere şi în cifre) zile calendaristice de la 
comanda.                   

    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 
___________________________ zile, respectiv până la data de ___________________ (durata în 
litere şi în cifre)       (ziua/luna/anul) 
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

    4. Precizăm că:|  nu depunem oferta alternativă. 
 
 
Data _____/_____/_____ 

 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                (semnătura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operator economic) 
    

                                                        Ofertant, 
                                                              .......................... 

                                                            (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA – LOT 1 
 
 

LOT 1 - CRIZANTEME 

  Denumirea soiului Culoare Dimensiuni 
Cantitate 
(buc) 

pret 
unitar 
(lei 
fara 
TVA) 

Valoare 
(lei fara 
TVA) 

1 Branroyal Pink roz inchis GHIVECI 12 H30CM 600     

2 Branmaya galben GHIVECI 12 H30CM 600     

3 Branstorm rosu GHIVECI 12 H30CM 600     

4 Branchili rosu intens GHIVECI 12 H30CM 600     

5 Brankiss magenta/rosu GHIVECI 12 H30CM 600     

TOTAL (lei fara TVA)   

VALOARE TVA   

VALOARE TOTALA (lei, inclusiv TVA)   

 
 
 

                                                        Ofertant, 
                                                              .......................... 

                                                            (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA – LOT 2 
 
 

LOT 2 - ARBORI ORNAMENTALI 

  Denumirea soiului Dimensiuni 
Cantitate 
(buc) 

pret unitar 
(lei fara 
TVA) 

Valoare (lei 
fara TVA) 

1 Tamarix tetrandra C16/C20 INALTIME 150 CM  35     

2 
Tilia cordata  
"Green Globe"  C18/C20 INALTIME 200CM  350     

TOTAL (lei fara TVA)   

VALOARE TVA   

VALOARE TOTALA (lei, inclusiv TVA)   

 
 
 

                                                        Ofertant, 
                                                              .......................... 

                                                            (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA – LOT 3 
 
 

LOT 3 - BULBI LALELE SI NARCISE 

  CATEG. 
Denumirea 
soiului 

Grup Culoare 
Perioada 
de 
inflorire 

Talie 
Cant 
(buc) 

pret 
unitar 
(lei, fara 
TVA) 

Valoare 
(lei, fara 
TVA) 

1 

LALELE 

Largo 
Double 
early rosu Mai 50 cm 3000 

    

2 Montreux 
Double 
early crem Mai 45 cm 3000 

    

3 Lion King Fringed rosu Mai 30 cm 3000     

4 Mon Amour Fringed galben Mai 40 cm 3000     

5 Fancy Frills Fringed 
roz cu baza 
alba Mai 45 cm 3000 

    

6 Queensland Fringed corai Mai 45 cm 3000     

7 Lambada Fringed portocaliu Mai 50 cm 3000     

8 

NARCISE 

Sorbet   
alb cu 
galben Mai  

10-14 
cm 2000     

9 Tahiti   
galben cu 
portocaliu Mai 

10-14 
cm 2000     

10 Sovereign    
galben cu 
portocaliu Mai 

10-14 
cm 2000     

11 Petit Four    

alb cu  
portocaliu/ 
piersica Mai 

10-14 
cm 2000     

12 White Lion    
alb cu 
galben Mai 

10-14 
cm 2000     

TOTAL (lei fara TVA)   

VALOARE TVA   

VALOARE TOTALA (lei, inclusiv TVA)   

 
 
 

                                                        Ofertant, 
                                                              .......................... 

                                                            (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC 

________________________ 
(denumirea/numele) 
                                                                                                                 

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA – LOT 1 CRIZANTEME 
TABELUL DE CORESPONDENȚĂ CU CERINTELE CAIETULUI DE SARCINI 

 

Nr. 

Crt. 

Specificații minime solicitate 

(conform Caietului de sarcini) 

Descrierea modului de indeplinire a cerintei* 

(se vor completa de către ofertant) 

Corespondenta cu 

documentul din cadrul 

propunerii tehnice 

(dupa caz) 

(indicarea paginii la 

care se afla documentul 

/ informatiile suport) 

(se vor completa de către 

ofertant) 

1 Materialul trebuie sa fie sanatos, bine dezvoltat. 

Plantele trebuie sa corespunda cererii cu privire la soi (culoare, talie, 

perioada de lnflorire, aspect). Inaltimea plantelor trebuie sa fie cuprinsa lntre 

40 -60 cm, In functie de soi.  

Este admisa inlocuirea anumitor varietati cu o conditie, respectiv ca 

varietatea noua sa  corespunda in intregime caracteristicilor varietatii 

lnlocuite. Orice modificare trebuie anuntata si acceptata de partea 

contractanta. 

  

2 Termen de livrare 15 zile de la data comenzii   

3 Transportul asigurat la locatia specificata de Autoritatea contractanta.   

4 Materialul livrat de catre ofertant va avea o garantie de 60 de zile de la livrare.   

5 Produsele vor fi insotite de urmatoarele documente: 
- factura fiscala; 
- aviz de insotie a marfii; 

  



- produsele la livrare vor prezenta aceleasi caracteristici ca in 
prezentul caiet de sarcini; 
- producatorul sa fie pregatit din punct de vedere al stocului si sa 
onoreze in eel mai scurt timp cantitatea comandata. 

6 Cantitati si alte specificatii  (Anexa 1 Caiet de sarcini): 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

siului 
Culoarea Dimensiuni 

Cantitate 

(buc) 

1. 

Branroyal 

Pink roz închis 

GHIVECI 12       

H30CM 600 

2. Branmaya galben 

GHIVECI 12 

H30CM 600 

3. Branstorm roșu 

GHIVECI 12 

H30CM 600 

4. Branchili roșu intens 

GHIVECI 12 

H30CM 600 

5. Brankiss magenta/roșu 

GHIVECI 12 

H30CM 600 

 Total   3 000 

 

  

 
 
 
Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ 
şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. 

 

Data completarii :…………………………….     
Operator economic,……....………………………..(nume, semnatura autorizata) 
 

 

 

 



 

 

OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC 

________________________ 
(denumirea/numele) 
                                                                                                                 

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA – LOT 2 ARBORI ORNAMENTALI 
TABELUL DE CORESPONDENȚĂ CU CERINTELE CAIETULUI DE SARCINI 

 

Nr. 

Crt. 

Specificații minime solicitate 

(conform Caietului de sarcini) 

Descrierea modului de indeplinire a cerintei* 

(se vor completa de către ofertant) 

Corespondenta cu 

documentul din cadrul 

propunerii tehnice 

(dupa caz) 

(indicarea paginii la 

care se afla documentul 

/ informatiile suport) 

(se vor completa de către 

ofertant) 

1 Tamarix tetrandra - crește la înălțimea cuprinsă între 2 și 3 m, cu flori de 

nuanță roz deschis. 

Container/balot C 16 - C 20, înălțimea dorită + 150 cm 

  

2 Tilia cordata varietatea Green Globe – arbore de talie mică (4 m), având o 

coaroană rotunda, densă. 

Container/balot C 18 - C 20, înălțimea dorită + 200 cm. 

  

3 Cerințe specifice: 
- materialul săditor trebuie să aibă un sistem radicular bine dezvoltat 

şi o coroană formată; 
- plantele trebuie să fie livrate în ghiveci sau balot, conform caietului 

de sarcini; 
- tulpina trebuie să aibă peste 6 cm în diametru; 

  



- materialul săditor trebuie să fie sănătos din punctul de vedere 
fitosanitar; 

- materialul săditor va fi livrat în maxim două tranşe, conform caietului 
de sarcini.  

4 Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească puieţii de arbori 
ornamentali: 
a) să se încadreze în categoria de dimensiuni ale circumferinţei trunchiului 
de minimum 12 cm - măsurat la 1 metru faţă de colet (balot), înălţimi de peste 
1,5 m şi coroana formată pe minimum 1/3 din înălţime; 
b) dimensiunile puieţilor trebuie să fie conform STAS 5971/2004 puieţi de 
talie mică de arbori şi arbuşti ornamentali; 
c) să fie viguroşi, sănătoşi şi liberi de boli şi dăunători (să nu prezinte infestări 
de insecte sau 
ciuperci); 
d) tulpina arborilor trebuie sa fie dreapta şi nedeteriorată; 
e) să aibă sistemul radicular bine format, iar coroana să nu aibă ramurile 
rupte sau incomplete; 
f) balotul de pământ să fie prins şi protejat cu ambalaj de sac, rafie, plasă, 
etc., astfel ca în timpul transportului să nu se rănească sau să se rupă masa 
de rădăcini, iar dimensiunea acestuia să acopere integral masa rădăcinilor; 
g) să nu fie deshidrataţi, uscaţi sau semiuscaţi; 
h) puieţii de arbori ornamentali să aibă minimum 2 transplantări. 
Materialul săditor trebuie să provină din pepinierele operatorilor economici 
autorizaţi/ atestaţi conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 266/2004, privind 
producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea 
seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea  
şi înregistrarea soiurilor de plante. Exigentele privind calitatea materialului 
săditor include si certificarea stării fitosanitare. 

  

5 Termen de livrare de maxim 30 zile de la data comenzii, in maxim doua transe   

6 Transportul asigurat la locatia specificata de Autoritatea contractanta.   

7 Materialul livrat de catre ofertant va avea o garantie de 60 de zile de la livrare.   

8 Produsele vor fi insotite de urmatoarele documente: 
- factura fiscala; 
- aviz de insotie a marfii; 
- produsele la livrare vor prezenta aceleasi caracteristici ca in 
prezentul caiet de sarcini; 
- producatorul sa fie pregatit din punct de vedere al stocului si sa 
onoreze in eel mai scurt timp cantitatea comandata. 

  



9 Cantitati si alte specificatii  (Anexa 2 Caiet de sarcini): 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

 / 

varietatea 

 

Dimensiuni Cantitate 

(buc) 

1 Tamarix 

tetrandra 

 

C16/C20 

INALTIME 

150 CM 

35 

2 Tilia 

cordata 

“Green 

Globe” 

 

C18/C20 

INALTIME 

200CM 

350 

 Total  385 

 

  

 

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ 
şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. 

 

Data completarii :…………………………….     
Operator economic,……....………………………..(nume, semnatura autorizata) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC 

________________________ 
(denumirea/numele) 
                                                                                                                 

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA – LOT 3 BULBI LALELE SI NARCISE 
TABELUL DE CORESPONDENȚĂ CU CERINTELE CAIETULUI DE SARCINI 

 

Nr. 

Crt. 

Specificații minime solicitate 

(conform Caietului de sarcini) 

Descrierea modului de indeplinire a 

cerintei* 

(se vor completa de către ofertant) 

Corespondenta cu 

documentul din 

cadrul propunerii 

tehnice (dupa caz) 

(indicarea paginii la 

care se afla 

documentul / 

informatiile suport) 

(se vor completa de 

către ofertant) 

1 Materialul trebuie să fie sănătos. 

Materialul trebuie să corespundă cererii cu privire la soi (culoare, talie, perioada de   înflorire, 

aspect). Este admisă înlocuirea anumitor varietăți cu o condiție, respectiv ca varietatea nouă să 

corespundă în întregime caracteristicilor varietății înlocuite. Orice modificare trebuie anunțată și 

acceptată de partea contractantă. 

  

2 Bulbii de lalele (Tulipa sp.) vor fi de mărime 12 + , iar cei de narcise (Narcisa sp.) de 14 +.   

3 Termen de livrare de maxim 30 zile de la data comenzii, in maxim doua transe.   

4 Transportul asigurat la locatia specificata de Autoritatea contractanta.   

5 Materialul livrat de catre ofertant va avea o garantie de 60 de zile de la livrare.   



6 Produsele vor fi insotite de urmatoarele documente: 
- factura fiscala; 
- aviz de insotie a marfii; 
- produsele la livrare vor prezenta aceleasi caracteristici ca in prezentul caiet de 
sarcini; 
- producatorul sa fie pregatit din punct de vedere al stocului si sa onoreze in eel mai 
scurt timp cantitatea comandata. 

  

7 Cantitati si alte specificatii  (Anexa 3 Caiet de sarcini): 

Nr. 
Denumire 

soi 
Grup Culoare 

Perioada 
de 

înflorire 
Talie 

Cantitate 
 (buc.) 

 

LALELE 

1 Largo 
Double 
Early 

 
roșie 
 

Mai 50 cm 3000 

2 Montreux 
Double 
Early 

crem Mai 45 cm 3000 

3 Lion King Fringed roșie Mai 30 cm 3000 

4 
Mon 
Amour 

Fringed galbenă Mai 40 cm 3000    

5 Fancy Frills Fringed 
roz cu baza albă 
 

Mai 45 cm 3000 

6 Queensland  Fringed 
 
corai 
 

Mai 45 cn 3000 

7 
Lambada 

Fringed portocalie Mai 50 cm 3000 

          

TOTAL 
LALELE 21.000 

NARCISE   

1 Sorbet   alb cu galben Mai 
10-14 
cm 2000 

2 Tahiti   
galben cu 
portocaliu Mai 

10-14 
cm 2000 

  



3 Sovereign   
galben cu 
portocaliu  Mai 

10-14 
cm 2000 

4 Petit Four   
alb cu 
portocaliu/piersică Mai 

10-14 
cm 2000 

5 
 White Lion  alb cu galben Mai 

10-14 
cm 2000 

          

TOTAL 
NARCISE 10000 

 

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ 
şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. 

 
Data completarii :…………………………….     
Operator economic,……....………………………..(nume, semnatura autorizata) 
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 1 

 

                                                            Contract de furnizare  

                                               Nr. …..……din data ……… 

 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 

furnizare produse, între: 

 

           MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR , LUCIAN-DANIEL STANCIU-

VIZITEU, cu sediu pe strada Marasesti, nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757, cod fiscal 

4278337, cont trezorerie RO28 TREZ 0615 006X XX00 0234 în calitate de Achizitor, pe de o 

parte 

şi  

S.C. ........................... , reprezentata prin .................................., cu functia ....................... cu 

sediul in ....................., Str. ................., telefon ..............., fax .................., numar de inmatriculare 

…………………., cod fiscal .................., cont trezorerie .........................................., deschis la 

Trezoreria............. în calitate de Furnizor, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate anexele sale.  

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

c. preţul contractului - preţul plătibil Furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

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

prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Achizitorului; 

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

prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un 

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

prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de 

naţionalitatea Furnizorului. 

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

g. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 

h. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă 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; 

i. Servicii -servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, 

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 

garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin Furnizorului conform garanţiei comerciale a 

produselor şi a prezentului contract. – clarificari 2 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

k. data efectuării plătii - data prezentării de către Beneficiar a Ordinului de plata în favoarea 

Furnizorului, vizat de banca Beneficiarului. 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

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

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 
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            MUNICIPIUL BACAU                                                    
 ................................................................................... 

 

 

 2 

specifică în mod diferit. 

 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1 - Furnizorul se obligă să asigure furnizarea de crizanteme (lot 1), arbori ornamentali (Lot 2), 

bulbi lalele si narcise (lot 3) conform caietului de sarcini. 

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract, pentru produsul furnizat, conform pct. 4.1,  respectiv …………… lei , inclusiv 

TVA. 

 

5. Preţul contractului 

5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrat este de ................... lei,  la care se adaugă 

.................... lei TVA. Pretul este ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului.  

 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract este pana la 31.12.2021, începând de la data executarii contractului, 

mentionata la clauza 7.1. 

6.2 Prezentul contract înceteaza sa produca efecte dupa receptia produselor cuprinse in ANEXA  la 

contract.  

 

7. Executarea contractului 

7.1 Executarea contractului începe la data semnarii contractului de ambele parti. 

 

8. Documentele contractului 

8.1 Documentele contractului sunt: 

a) Anexa 1 la contract. 

b) caietul de sarcini – Anexa 2 

c) propunerea tehnica – Anexa 3 

d) propunerea  financiara – Anexa 4 

 

9.  Obligaţiile principale ale Furnizorului 

9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în caietul 

de sarcini,  fara a modifica pretul contractului. 

9.2 Furnizorul se obliga să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

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

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

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

astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

9.3 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor.  

9.4 În perioada de garantie a produselor  furnizate, Furnizorul  are obligatia de a inlocui produsele 

furnizate in baza prezentului contract, daca ele nu corespund cerintelor caietului de sarcini, fara 

costuri suplimentare.  

 

10. Obligaţiile principale ale Achizitorului 

10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele livrate potrivit clauzei 13 în termenul 

convenit. 

10.2 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Furnizor, în baza facturilor emise de Furnizor 

dupa instalarea produselor ( montare si interconectare) si efectuarea receptiei, in  termen de 30 de 

zile de la depunerea facturii.  

Factura emisă de către Furnizor se va depune la sediul Primariei Municipiului Bacau completata cu 

datele ambelor parti şi va conţine explicit şi detaliat preţul (lei), cantitatea aferentă de produse,  

precum şi numarul contractului. 
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Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite 

atunci Furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce Achizitorul îşi 

onorează obligaţiile, Furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. 

 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea produselor nelivrate. 

11.2 În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de  14 de zile de la expirarea 

termenului prevazut la 10.2., atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea 

sumelor neachitate la termen. 

11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil si repetat dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese, urmare a unei notificari prealabile catre cealalta parte,  privind acordarea 

unui termen de 30 de zile pentru  indeplinirea obligatiilor restante. 

11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

Furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 

anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In 

acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  

contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului – Nu este cazul 

 

13. Recepţie, inspecţii şi teste 

13.1 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunere tehnica anexa la contract. 

13.2 (1) Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre achizitor in prezenta unui delegat 

imputernicit de furnizor si se va finaliza printr-un proces verbal de receptie la livrare. 

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei. 

13.3 Recepţia  se va face la destinaţia finală de livrare a produselor. Produsele se receptioneaza 

conform precizărilor din caietele de sarcini, în locatiile indicate in caietul de sarcini. 

13.4 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul 

are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:             

a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de 

aducere la conformitate); sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor 

tehnice. 

13.5 Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 

sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără 

participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 

13.6 Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 

sau altor obligaţii prevăzute în contract.  

 

14. Ambalare şi marcare  

14.1 Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la 

manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, în aşa fel 

încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală, Primaria Municipiului  Bacau. 

 

15.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

15.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de Achizitor in caietul 
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de sarcini, respectând termenul comercial stabilit, respectiv …………….. zile de la comanda (se va 

completa in functie de lot) 

15.2(1) La expedierea produselor, Furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat 

Achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul contractului, 

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

(2) Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele: 

a) factura  

b) avizul de expeditie; 

c) certificat de garanție de minim 60 de zile de la livrare; 

15.3 Certificarea de către Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face 

după livrare, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele 

emise de furnizor pentru livrare. 

15.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor referitoare la recepţia produselor.  

 

16. Asigurări 

16.1 Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 

termenul comercial de livrare convenit, dupa caz. 

 

17. Perioada de garanţie acordată produselor 

17.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta produsele furnizate prin contract pentru o perioada de 60 

de zile de la livrare. De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate 

prin contract vor corespunde calitativ cerintelor din caietul de sarcini. 

17.2 (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor este cea solicitata prin caietul 

de sarcini pentru fiecare produs in parte si confirmata in propunerea tehnica. 

(2) Perioada de garanţie a produselor începe la data incheierii procesului verbal de recepţie.  

17.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

17.4 La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 

înlocui produsul, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de 

garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la 

data înlocuirii produsului.  

17.5 Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 

convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele Furnizorului şi 

fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de 

furnizor prin contract. 

 

18. Ajustarea preţului contractului 

18.1 Pentru produsele livrate, plăţile datorate de Achizitor Furnizorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

18.2 Preţul contractului este ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului. 

 

19. Amendamente  

19.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

 

20. Întarzieri în îndeplinirea contractului 

20.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele asumate 

prin contract. 
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20.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta 

are obligaţia de a notifica, în timp util, Achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare 

asumate se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 

20.3 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de furnizare, 

orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi 

Furnizorului. 

 

21. Cesiunea  

21.1 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand 

in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 

 

22. Forţa majoră 

22.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

22.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

22.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 

22.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

22.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

23. Soluţionarea litigiilor 

23.1 Achizitorul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea contractului. 

23.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

de către Instanţele judecătoreşti din Romania.  

 

24. Limba care guvernează contractul 

24.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

25. Comunicări 

25.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

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

primirii. 

25.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

26. Legea aplicabilă contractului 

26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

           Părţile au înţeles să încheie azi .........2021 prezentul contract în 3 exemplare, 2 exemplare 

pentru Achizitor si un exemplar pentru Furnizor.     

 

ACHIZITOR FURNIZOR 

MUNICIPIULUI BACAU  

 


