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                                                            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 
RO4278337, cont trezorerie RO55TREZ24A670503710130X în calitate de Achizitor, pe de o 
parte 
şi  

         …………………… cu sediul in  ……………………., înregistrată la ………… cu nr. 
……………., CUI: …., tel/fax: ……………………………,cont IBAN                             deschis la 
……………. reprezentată de …………….. în calitate de …………….., denumita in continuare  
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. 
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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.  
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
k. data efectuării plătii - data prezentării de către Achizitor a Ordinului de plata în favoarea 
Furnizorului, vizat de banca Achizitorului. 
 
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 
specifică în mod diferit. 
 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1- Furnizorul se obligă să furnizeze Chiller  (inclusiv montare si punere in functiune), 
pentru cladirea Incubator din cadrul Cantrului de Afaceri si Expozitii Bacau, conform ofertei 
atasate. 
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit 
în prezentul contract, respectiv ……………………… lei inclusiv TVA. 
 
5. Preţul contractului  

5.1  Pretul de vanzare al produsului este cel mentionat in oferta furnizorului, respectiv de                   
la care se adauga taxa TVA in valoare de ……….. 

   Valoarea totala a contractului este de …………………….. RON cu TVA inclus. 

5.2  Prețul este ferm și nerevizuibil pe toată durata de derulare a contractului.  
 
 

6. Durata contractului 
6.1 Durata prezentului contract este de 70 de zile, începând de la data executării contractului, 
menționată la clauza 7.1. 
6.2  Prezentul contract înceteaza să producă efecte dupa recepția finală a produselor . 
 
7. Executarea contractului 
7.1 Executarea contractului începe  la data semnarii contractului de catre ambele parti 
 
8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 
a) Caietul de sarcini ; 
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9.  Obligaţiile principale ale Furnizorului 
9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi performanţele prezentate în 
caietul de sarcini  si sa respecte toate cerintele din acesta, fără a modifica prețul contractului in 
termen de cel mult 70 zile  de la data semnariii contractului de ambele parti la adresa Bacau, 
strada Calea Dr. Alexandru Safran, nr.145 
9.2 Furnizorul se obligă 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, montarea si punerea in functiune a 
produsului.  
9.4 Echipamentele/produsele defectate in termenul de garantie se remediaza prin grija si pe 
cheltuiala ofertantului.  
9.5 Daca durata de efectuare a reparatiei depaseste 10 (zece) zile lucratoare, echipamentul/ 
produsul defect se va inlocui (in cadrul termenului de 10 zile lucratoare)cu un alt echipament 
nou, identic sau superior calitativ. 
9.6. Furnizorul este obligat sa asigure asistenta tehnica pentru realizarea tuturor conditiilor de 
instalare 
9.8.Furnizorul se obliga sa puna in functiune, sa testeze functionalitatea  chilerului precum si 
funtionalitatea intregului sistem respectand cerintele caietului de sarcini  
9.9. Furnizorul se obliga sa redacteze un raport de interventie al punerii in functiune si sa 
completeze documentatia de garantie a grupului electrogen 
9.10. Furnizorul este raspunzator pentru transportul si furnizarea produsului in termenul convenit 
9.11. Furnizorul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Achizitor, unde 
se poate semnala orice problema/ neconformitate a produselor furnizate .Furnizorul se obliga sa 
raspunda in termen de 24 ore la orice incident semnalat de Achizitor 
9.12.Furnizorul se obliga sa instruiasca un reprezentant al Achizitorului asupra utilizarii grupului 
electrogen. Instruirea va fi finalizata prin intocmirea unui PV de instruire semnat de ambele parti; 
9.13 Contractantul trebuie sa efectueze mentenanta preventiva a produsului anual in perioada 
de garantie 
9.14.Furnizorul trebuie sa fie in masura sa asigure asistenta tehnica si reparatii, atat in perioada 
de garantie (2 ani) cat si dupa expirarea perioadei de garantie a produselor, pe intreaga durata 
de serviciu a produsului (minim 10 ani), prin retea proprie sau service-uri agreate. 

9.15. Furnizorul  este obligat sa asigure respectarea legislatiei in vigoare privind Sanatatea si 
Securitatea in Munca , referitor la activitatea prestata si personalul propriu, fara a putea transfera 
responsabilitatea respectarii reglementarilor in vigoare catre beneficiar. 
9.16. Furnizorul trebuie sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa nu afecteze sanatatea si 
siguranta angajatilor proprii, a angajatilor UAT Bacau, precum si a celorlalte persoane aflate in 
zone in care presteaza servicii. 
9.17. Orice incident sau accident de munca suferit de personalul Furnizor se va raporta la ITM si 
se va inregistra de catre Furnizor. 
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10. Obligaţiile principale ale Achizitorului 
10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele livrate potrivit clauzei 13 în termenul 
convenit. 
10.2 Achizitorul se obliga sa respecte cerintele din caietul de sarcini 
10.2 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Furnizor, în baza facturilor emise de 
Furnizor dupa instalarea produsului ( montare si interconectare) si efectuarea receptiei, in  
termen de 30 de zile de la depunerea facturii.  
Factura emisă de către Furnizor  insotita de  Procesul verbal de receptie, certificatul de calitate 
si garantie si declaratia de conformitate UE 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.  
 
 
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. 
11.5 În situaţia în care de-a lungul derulării contractului se constată 3 abateri cumulate de la 
normele de calitate stabilite la ofertare, entitatea contractantă are dreptul de a rezilia unilateral 
contractul de furnizare al produsului 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 Garanţia de bună execuţie este în cuantum de  ………………. lei si reprezinta  5% din 
valoarea fără TVA a contractului. 
12.2.  Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către furnizor în termen de 5 zile 
lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi, în conformitate cu prevederile art. 
40 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/sectorială/ acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  
12.3. Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: 
- prin virament bancar;    
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- prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau 
de o societate de asigurari, in conditiile legii.   Instrumentul de garantare va fi emis pentru a 
acoperi toate riscurile contractului (all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si 
cantitativa a lucrarilor respective din neindeplinirea contractului  în perioada convenită 
-        prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conf. art. 40 alin.(3) – (6) 
din HG 395/2016. 
(2) Garantia de buna executie  constituita  prin retineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis,  nu 
trebuie sa fie mai mica de ……………………. lei, reprezentand 0,5% din pretul contractului de 
achizitie publica/contractul  fara TVA.  
(3) In cazul în care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, 
prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 
contractului. 
12.4. - Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie va fi cel puţin egală cu durata 
contractului . 
12.5. Restituirea garanţiei de bună execuţie se face în termen de cel mult 14 zile de la data 
îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin contractul, dacă achizitorul nu a ridicat, 
până la acea dată, pretenţii asupra acesteia, conform art. 42 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
12.6. (1)Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract.  
(2) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a 
notifica pretenţia atât furnizorul, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.  
(3) In situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, furnizorul are obligaţia de a 
reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
 
 
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 Produsele se recepționează conform precizărilor din Caietul de sarcini și în locatiile indicate 
de Achizitor. 
13.3 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; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor 
tehnice. 
13.4 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. 
13.5 Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
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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, indicată de Achizitor. 
 
15.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
15.1.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de Achizitor in 
caietul de sarcini, respectând  termenul comercial stabilit.  
15.1.2. furnizorul va ambala si eticheta  produsul furnizat astfel incat sa previna orice dauna sau 
deterioarare in timpul transportului acestuia catre destinatia stabilita. Transportul si toate 
costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a furnizorului. Produsele vor fi asigurate impotriva 
pierderii sau deterioarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern. 
15.2(1) La expedierea produselor, Furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat 
Achizitorului datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul 
de încarcare şi locul de descărcare. 
(2) Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele:;  

 Certificatul de calitate si garantie; 
 Declaratia de conformitate UE; 
 Manuale de exploatare; in lb romana 
 Carnet service;in lb.romana 
 Certificat de garantie;in lb romana 
 Certificat CE pentru echipamente; in lib romana 

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 produsul/echipamentul este 
instalat, funcţionează la parametrii agreaţi şi este acceptat de Autoritatea contractantă. 
15.5 Furnizorul are obligaţia ca transportul să se faca cu mijloacele de transport  ale furnizorului, 
care trebuie sa permită descarcărea produselor, conform caietului de sarcini. 
 
16. Perioada de garanţie acordată produselor 
16.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta produsele furnizate prin contract. De asemenea, 
Furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract vor corespunde 
calitativ cerințelor din caietul de sarcini. 
16.2 (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor este de 24 luni 
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea acestora 
la destinația finală.  
(3) Conditiile de garantie si postgarantie vor fi prezentate in fisele tehnice aferente produsului. 
Furnizorul va prezenta garantiile aferente  produsului furnizat in conditii detaliate ale perioadei de 
garantie oferite de producator in corelare cu perioada de garantie aferenta lucrarilor de punere in 
functiune – min.5 ani. 
16.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 



                                                                               
                    ACHIZITOR                          FURNIZOR                         
            MUNICIPIUL BACAU                                                                   

 

 

 

 7 

16.4 La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul, fără costuri suplimentare pentru achizitor, în maxim 10 zile. 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.  
16.5 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. 
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 Preţul contractului este ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului. 
 
18. Amendamente  
18.1 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. 
 
19. Rezilierea contractului 
19.1. Daca intarzierile imputabile contractantului in indeplinirea obligatiilor contractuale persista, 
dupa notificarea de catre Achizitor, dovedind astfel incapacitatea acestuia de a executa 
contractul, Achizitorul este in drept sa rezilieze contractul din vina contractantului. 
19.2.  Contractantul poate cere rezilierea contractului daca: 
i) Achizitorul notifica contractantul ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi 
economice, ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale. 
ii) In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste intocmai si la timp oricare dintre obligatiile 
contractuale si persista in aceasta conduita contractuala dupa notificarea ei de catre contractant. 
19.3. Achizitorul  poate cere rezilierea contractului si daca: 
i) Contractantul a fost declarat in stare de faliment, s-a emis ordin de executare impotriva lui, a 
intrat in lichidare juridica in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital; 
ii) Contractantul a abandonat nejustificat contractul, conform PV de constatare intocmit de 
Achizitor. Pentru evitarea oricaror neclaritati, in scopul prezentei clauze abandonarea 
contractului reprezinta încetarea nejustificata a oricăror servicii aferente prezentului contract 
pentru o perioadă de minim 3 luni; 
iii) Contractantul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, 
desi a fost notificat de achizitor in vederea remedierii culpei contractuale specifice; 
19.4. Cererea de reziliere a contractului (notificarea) se va comunica in scris celeilalte părţi, cu 
confirmare de primire, cu cel putin 5 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere. Daca in 
termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii, partea notificata nu formuleaza obiectiuni 
asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel incat partile sa initieze rezolvarea 
amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera acceptata si se procedeaza in consecinta. 
Contractul va înceta de plin drept la data indicata in comunicarea de reziliere, fără a mai 
necesita îndeplinirea vreunei alte formalități sau proceduri (punere în întârziere, somație etc.) de 
către vreuna dintre parti şi fără intervenția vreunei instanțe judecătorești. 
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19.6. Achizitorul îsi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, in cel mult 30 zile de la 
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi 
contrara interesului public. 
 
20. Forta majora 
20.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 Forța majoră exonerează parțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
20.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parților până la apariția acesteia. 
20.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte parți, 
imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care ii stau la dispoziție în 
vederea limitării consecințelor. 
20.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fară ca vreuna din parți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
21. Solutionarea litigiilor 
21.1 Achizitorul și  furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neințelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură 
cu îndeplinirea contractului. 
22.2 Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și furnizorul nu reusesc să 
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluționeze de către instanțele judecatorești din Romania.  
 
23. Caracterul confidenţial al contractului 
23.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului. 
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 
a contractului, cum ar fi informaţii tehnice, comerciale, surse de program, baze de date, arhive, 
structura preţurilor, informaţii administrative, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 
contractuale. 
Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 
23.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă;  
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire;  
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
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24. Limba care guvernează contractul 
24.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Comunicari 
25.1 (1) Orice comunicare între parţi, 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 Comunicarile între parţi se pot face prin fax sau e-mail cu condiţia existentei dovezii de 
comunicare a fax-ului sau e-mailului. 
 
26. Legea aplicabila contractului 
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Parțile au înţeles să încheie azi ...................  prezentul contract în trei exemplare originale, unul 
la Furnizor şi două la Achizitor.   
 
 

              FURNIZOR                                                                                          ACHIZITOR 
              



   OFERTANTUL                                                                                      

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

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 executăm: «  Achizitie   Chiller  (inclusiv montare si punere in 

functiune)» ,  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 începem lucrările 

cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul 

de execuţie anexat în _________________________ (perioada în litere şi în cifre) zile calendaristice.                   

 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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 

 5. Precizăm că:|  nu depunem oferta alternativă. 

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

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

  7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                    (semnătura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 



                                                       (denumirea/numele operator economic) 

    

 

 

Anexa nr.1 la Formularul de oferta 

 

                                             ” Achizitie   Chiller  (inclusiv montare si punere in functiune)” 

 

Nr. 

crt. 
Descrierea Produselor 

UM 

 

Pret  unitar 

Lei/mp 

Valoare  totala 

1 

” Chiller  (inclusiv montare si 

punere in functiune) 

buc   

Total fara TVA   

TVA   

Total cu TVA   

 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

………………………………………….   

              (semnatura autorizata) 
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