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MUNICIPIUL ONEȘTI
Directia Baze Sportive si Fond Locativ
Serviciul Baze Sportive municipale
NR.28014/03.05.2022

CAIET de SARCINI
Achizitionare si instalare sisteme de supraveghere video si sistem detectie si alarmare la efractie

pentru Baza Sportiva din Municipiului Oneşti

Codul CPV: 
x 32323500-8- Sistem video de supraveghere (Rev. 2)
x 45233292-2 Instalare de dispozitive de securitate (Rev. 2)
x 31625300-6 - Sisteme de alarma antiefractie

I. INTRODUCERE

Toate cerintele din Caietul de Sarcini sunt minimale si obligatorii. Specificatiile tehnice care 
indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un 
brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu usurinta 
tipurile de produs ca si concept si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau 
echivalent» iar ofertantul are obligatia de a demonstra echivalenta produselor ofertate cu cele solicitate 
daca este cazul.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea contractului si 
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea 
tehnica. Caietul de sarcini contine specificatii tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale.

In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi 
luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel 
calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerintele caietului 
de sarcini vor fi declarate oferte neconforme si vor fi respinse.

II. NECESITATE

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achizitionarea pentru Baza Sportiva din Municipiul 
Onesti a 2 sisteme de securitate astfel:

x un sistem de supraveghere video 
x un sistem de detectie si alarmare la efractie

Sistemul video va asigura supravegherea video pe timp de zi si de noapte a zonei bazei 
sportive si a strandului iar sistemul de detectie si efractie va proteja cladirea salii de sport, conform 
prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a HG nr.301/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor si protectia persoanelor.

In plus, este necesar ca impreuna cu cele 2 sisteme sa fie livrate accesoriile necesare instalarii, 
precum si serviciile de instalare, de punere in functie si de garantie.
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III. CARACTERISTITICI TEHNICE

1. Cerinte generale

Toate cerintele tehnice sunt minimale si obligatorii. Toate echipamentele ofertate trebuie sa fie 
compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrica disponibile in Romania: 230V c.a. la 50 
Hz.

Toate echipamentele ofertate trebuie sa fie noi si neutilizate. Ofertantii vor include in oferta, un 
tabel cu modelul echipamentelor si producatorului acestora. Echipamentele trebuie sa nu fie in lista 
echipamentelor declarate EOL (scoase din productie si suport) de catre producator la data ofertei.

Pentru fiecare echipament in parte se vor livra accesoriile si cablurile de conexiune necesare 
functionarii si interconectarii acestora, indiferent daca acestea au fost sau nu expres solicitate.

2. Caracteristici tehnice

In tabelul 1 si 2 sunt cantitatile de echipamente si materiale estimate minime. Specificatiile 
modelelor de echipamente din tabele sunt minimale. Amplasarea si instalarea acestora de va face
conform proiectului 001.03.2022 din 07.03.2022.

Tabel 1 - Sistem supraveghere video

Materiale

Nr.crt. Echipament UM Cantitate

1 Camera IP de interior IPC-HDBW3841E-AS buc. 2

2 Camera de exterior IP IPC-HFW2431T-AS-S2 buc. 22

3 NVR Dahua NVR5432-4KS2  buc. 1

4 Hard disk DVR 8TB SkyHawk Guardian Surveillance buc. 4

5 Switch FO mikrotik CRS106-1C-5S buc. 2

6 Switch PoE, minim 16 porturi si uplink FO DS-3E0318P-E/M(B) buc. 2

7 SFP SM SC WDM 20km YT-OC24-20 SC buc. 4

8 Cutie de echipamente, metalica 600x400x200 buc. 2

9 Cutie joncțiune FO cu minim 2 intrari GFX-02 buc. 2

10 Patch cord FO SM SC/PC-SC/PC 1m EX.1698 buc. 4

11 Pach cord UTP PP6A-LSZHCU-B-1M buc. 4

12 Fibra optica SM CTC 1,6KN 4 fibre SM G652D ml. 550

13 Cablu FTP Cat.5e cu sufa de exterior  ml. 1800

14 Cablu racordare electrica TYIR 1×16+1×10 buc. 50

15 Doza de conexiune PFA130 buc. 24

16 Banda prindere stalp buc. 2

17 Suport prindere camera de stalp PFA152 buc. 15

15 Suport sustinere rezerva pe stalp buc. 1

16 Cleme prindere fibra buc. 20

19 Materiale marunte buc. 1

22 Caseta fibra optica buc. 3

17 Mufe RJ45 buc. 60

20 Barcute buc. 20

Manopera

1 Instalare camera buc 24

2 Instalare cablu FTP ml 1800

3 Instalare FO ml 550

4 Instalare NVR si configurare buc 1

5 Instalare cutie echipamente buc 2
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Tabel 2  - Sistem detectie si alarmare la efractie 
Nr. crt. Denumire Model Buc. 

Materiale
1 Centrala alarmare si cutie metalica cu traf     SP6000 1

2 Tastatura comanda sistem alarmare K32+ 1

3 Contact magnetic, plastic CM 2

4 Detector miscare  cu imunitate la animale NV5 8

5 Buton panica - plastic, cu cheie BP 1

6 Sirena electronica de interior LD95 1

7
Sirena de exterior autoalimentata cu flash pentru 
efractie

SE 1

8 Comunicator PCS250 1

9 Acumulator 12Vdc / 9Ah AC-12-7 2

10 Acumulator 12Vdc / 2Ah AC-12-2 1

11 Cablu alimentare 2x0.75, rola 100m CE 1

12 Cablu alarma 4*0,22  rola 100m C4 1

13 Cablu alarma 6*0,22 + 2x0.75  rola 100m C6 2

14 Cablu alarma 12*0,23  rola 100 m CA12 1

15 Canal PVC 15x10 200

Manopera
1 Canalet pvc 200

2 Manopera cablu 300

3 Manopera canalet 200

4 Manopera instalare echipamente 16
5 Manopera configurare 1

3. Conditii de garantie

Garantia echipamentelor si a lucrarilor executate va fi de 24 luni. 

Termenul de remediere a defecţiunilor va fi de maximum 8 ore de la anunţarea defecţiunii, iar in
caz de inlocuirea a pieselor va fi de 72 de ore de la constatare, prestatorul garantând repararea 
echipamentului şi înlocuirea pieselor defecte, cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului 
reparat. Orice depăşire a termenului de remediere va fi comunicată autorităţii contractante, prelungirea
acestui termen se va stabili prin acordul părţilor. Intârzierea în îndeplinirea unei comenzi a autorităţii
contractante, de prestare a serviciilor, cu mai mult de 72 de ore, va fi notificată în scris prestatorului şi
constituie clauză de reziliere a contractului.

4. Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut, care se va aplica pentru ofertele care indeplinesc 
cerintele minimale din prezentul caiet de sarcini.

5. Servicii prestate si termene de livrare

Pentru buna derulare a implementarii, autoritatea contractanta impune urmatoarele conditii 
referitoare la termenele de livrare:

livrarea echipamentelor, instalarea si punerea in functiune se va face in termenul de 
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valabilitate a contractului.
Perioada de executie a contractului sa nu depaseasca 3 luni.
instalarea si configurarea se va realiza la sediul primariei si la baza sportiva a municipiului

Onesti;
asigurarea garantiei pentru pe o perioada de minimum 24 de luni pentru intregul sistem, 

inclusiv partea de comunicatie catre dispecerat, la sediul beneficiarului. Diagnosticarea, 
inlocuirea, montarea, demontarea, constatarea, verificarea nefunctionalitatilor si a 
echipamentelor si va face de catre instalator in persoana la sediul beneficiarului in termenele de 
la punctul 3.

Instalatorul are obligatia instruirii persoanelor desemnate din partea beneficiarului, predarea 
documentatiei si a credentialelor.

Sistemul de supraveghere instalat se va integra in sistemul actual de supraveghere video din 
punct de vedere al adresarii IP si pentru accesare via internet. Reteaua aferenta sistemului video 
in discutie va fi separata de reteaua de date a bazei sportive. Toate informatiile necesare vor fi 
puse la dispozitie de specialistii beneficiarului. 

Poiectul tehnic va fi pus la dispozitia celor interesati, doar la sediul primariei, in forma 
electronica si doar pentru vizualizare.

îndeplinerea obligaţiilor asumate va fi urmărită de către autoritatea contractantă şi va fi
confirmată prin întocmirea procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate.

Numarul de switch-uri poe nu este limitativ, ofertantul putand schimba numarul de switchuri si 
numarul de porturi aferente, dar pastrand functionalitatea sistemului. Dupa ocuparea porturilor 
poe sa ramana pe fiecare switch o rezerva de minim 2 porturi poe pentru extinderi ulterioare.

NVR-ul se va instala in rack-ul de supraveghere existent de la sediul primariei Onesti si se va 
conecta la UPS. Conectarea la reteaua decomunicatii se va face intr-un port liber. In cazul in 
care este nevoie de repozitionarea celorlalte echipamente aceasta se va face de comun acord cu 
beneficiarul intr-un mod ordonat si ingrijit fara afectarea functionarii si functionalitatii vreunui 
echipament existent.

Pentru montajul camerelor sa se foloseasca doze de conexiune specializate pentru camerele de 
supraveghere, nu generice.

Intrarile/iesirile din cutiile de echipamene existente sau noi instalate si din dozele de 
echipamente/camere trebuie sa fie prevazute cu presetupe etanse montate si dimensionate 
corespunzator.

Echipamentul GSM pentru sistemul de efractie trebuie astfel montat astfel incat sa existe 
semnal  corespunzator.

Pentru uniformitatea sistemelor de securitate centrala de efractie sa fie de tip Paradox.

Ofertele care nu respecta cerintele de la punctul 1,2,3,4 si 5 vor fi respinse. 

Ofertantul/executantul trebuie sa fie autorizat  conform dispozitiilor art. 78 alin.  (1) din H.G. 
nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile  si  completarile ulterioare, 
societatile comerciale licentiate sau autorizate sa desfasoare activitati in domeniul sistemelor 
electronice de securitate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European 
au obligatia notificarii lnspectoratului General al Politiei Romane la semnarea contractului cu derulare 
in totalitate sau in  parte pe teritoriul Romaniei iar inceperea executiei se face dupa obtinerea acordului 
autoritatii. Prin urmare, in situatia in care oferta unui ofertant strain este declarata castigatoare, pana la 
data semnarii contractului de achizitie publica, acesta are obligatia de a  prezenta dovada indeplinirii 
obligatiilor stabilite in sarcina sa prin dispozitiile art. 78 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor si protectia persoanelor, Republicata, cu completarile ulterioare. Temeiul legal: Legea nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor - Republicata, cu 
completarile ulterioare si H.G. nr.  301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
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Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile 
si completarile ulterioare. In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa 
prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind atestarea pentru 
partea din contract pe careo realizeaza.

Criteriile de calificare privind atestarea pot fi indeplinite si in cazul in care pentru 
subcontractantul/ subcontractantii propus/propusi ofertantul prezinta documentele mentionate mai 
sus din care sa rezulte ca subcontractantul/ subcontractantii propus/propusi este/ sunt autorizat/
autorizati sa desfasoare activitatile pentru partea/partile din contract pe care le realizeaza. De 
asemenea, precizam faptul ca prevederile din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 509/2011 privind 
formularea criteriilor de calificare si selectie stipuleaza in mod expres ca cerintele referitoare la 
atestate, autorizari si certificate pot fi indeplinite si de subcontractant doar daca ofertantul are in
obiectul de activitate executia lucrarilor/prestarea serviciilor pentru care este obligatorie autorizatia/
atestatul/ certificatul solicitat si daca subcontractantul/ subcontractantii executa/ presteaza in 
totalitate lucrarile/ serviciile pentru care se solicita autorizatia/ atestatul/ certificatul.

SEMNĂTURI
Funcția Nume și Prenume Semnătura Data

APROBAT P R I M A R 

Întocmit



Proiect de contract de furnizare produse

1 / 9

Contract de furnizare produse 
ACHIZITIONARE SI INSTALARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI SISTEM DE 

DETECTIE SI ALARMARE LA EFRACTIE PENTRU BAZA SPORTIVA DIN MUNICIPIULUI ONESTI
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 ........(se completeaza dupa adjudecare) ............  denumită operator economic, cu sediul ȋn
......................................,  telefon ...................., e-mail ...................., număr de înmatriculare ........................., cod fiscal
………………., cont trezorerie ………………………………., reprezentată prin ……………………..,
funcţia……………………. 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;
c. preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. abonamente publicații periodice - bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care contractantul se 
obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. origine - locul unde publicațiile au fost realizate, fabricate. Publicațiile sunt fabricate atunci când prin procesul de 
fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă o publicație nouă, care este diferit, prin 
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea publicațiilor si serviciilor poate 
fi distinctă de naţionalitatea contractantului.
f. destinaţie finală - locul unde contractantul are obligaţia de a furniza publicațiile periodice;
g. standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea
tehnică;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ
(CIC).
i). 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.
j). forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la
momentul încheierii contractului şi care face imposibilă furnizarea publicațiilor 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;
k). act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
l). 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.
m). cerere de plata - document insotit de factura emis de catre beneficiar, in vederea solicitarii fondurilor necesare de 
catre Autoritatea de Management
n). 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 
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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 furnizeze, să instaleze si sa puna in functiune sistemul de supraveghere video si sistemul 
de detectie si alarmare la efractie si anume:

Sistem de supraveghere video

Sistem detectie si alarmare la efractie

Nr. crt. Denumire Model Buc. Pret/buc Total

Materiale

1 Centrala alarmare si cutie metalica cu traf     SP6000 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

2 Tastatura comanda sistem alarmare K32+ 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

3 Contact magnetic, plastic CM 2 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

4 Detector miscare  cu imunitate la animale NV5 8 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

Materiale

Nr.crt. Echipament UM Cantitate Pret/buc Total

1 Camera IP de interior IPC-HDBW3841E-AS buc. 2 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

2 Camera de exterior IP IPC-HFW2431T-AS-S2 buc. 22 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

3 NVR Dahua NVR5432-4KS2  buc. 1 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

4 Hard disk DVR 8TB SkyHawk Guardian Surveillance buc. 4 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

5 Switch FO mikrotik CRS106-1C-5S buc. 2 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

6
Switch PoE, minim 16 porturi si uplink FO DS-3E0318P-
E/M(B)

buc. 2 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

7 SFP SM SC WDM 20km YT-OC24-20 SC buc. 4 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

8 Cutie de echipamente, metalica 600x400x200 buc. 2 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

9 Cutie joncțiune FO cu minim 2 intrari GFX-02 buc. 2 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

10 Patch cord FO SM SC/PC-SC/PC 1m EX.1698 buc. 4 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

11 Pach cord UTP PP6A-LSZHCU-B-1M buc. 4 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

12 Fibra optica SM CTC 1,6KN 4 fibre SM G652D ml. 550 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

13 Cablu FTP Cat.5e cu sufa de exterior  ml. 1800 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

14 Cablu racordare electrica TYIR 1×16+1×10 buc. 50 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

15 Doza de conexiune PFA130 buc. 24 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

16 Banda prindere stalp buc. 2 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

17 Suport prindere camera de stalp PFA152 buc. 15 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

15 Suport sustinere rezerva pe stalp buc. 1 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

16 Cleme prindere fibra buc. 20 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

19 Materiale marunte buc. 1 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

22 Caseta fibra optica buc. 3 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

17 Mufe RJ45 buc. 60 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

20 Barcute buc. 20 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

Total  materiale (RON fara TVA)

Manopera

1 Instalare camera buc 24 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

2 Instalare cablu FTP ml 1800 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

3 Instalare FO ml 550 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

4 Instalare NVR si configurare buc 1 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

5 Instalare cutie echipamente buc 2 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

6 PIF buc 1 se completeaza 
dupa adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

Total  manopera (RON fara TVA)
se completeaza dupa 

adjudecare
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5 Buton panica - plastic, cu cheie BP 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

6 Sirena electronica de interior LD95 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

7 Sirena de exterior autoalimentata cu flash pentru efractie SE 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

8 Comunicator PCS250 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

9 Acumulator 12Vdc / 9Ah AC-12-7 2 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

10 Acumulator 12Vdc / 2Ah AC-12-2 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

11 Cablu alimentare 2x0.75, rola 100m CE 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

12 Cablu alarma 4*0,22  rola 100m C4 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

13 Cablu alarma 6*0,22 + 2x0.75  rola 100m C6 2 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

14 Cablu alarma 12*0,23  rola 100 m CA12 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

15 Canal PVC 15x10 200 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

Total  materiale (RON fara TVA)
se completeaza dupa 
adjudecare

Manopera

1 Canalet pvc ml 200 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

2 Manopera cablu ml 300 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

3 Manopera canalet ml 200 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

4 Manopera instalare echipamente buc 16 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

5 Manopera configurare buc 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

6 Materiale marunte set 1 se completeaza dupa 
adjudecare

se completeaza dupa 
adjudecare

Total manopera (RON fara TVA) se completeaza dupa 
adjudecare

in conformitate cu specificatiile din Caietul de Sarcini.
4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze echipamentele ce fac obiectul prezentului contract.

5. Prețul contractului
5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, este de…………(se completeaza dupa 
adjudecare)............................. lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata TVA in cuantum de ……(se completeaza
dupa adjudecare)............... .

In final, pretul total va fi de …………(se completeaza dupa adjudecare)................................... lei cu TVA.
5.2 Valoarea totala a contractului cuprinde: preţul produselor, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor 
componente ale sistemului de supraveghere video și orice alte cheltuieli care pot apărea.
5.3 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează din punct de vedere economic, astfel cum este stabilit prin prezentul
contract și în condițiile prevăzute în mod expres de Lege.

6. Durata contractului
6.1 Contractul are o durata de 4 luni si începe să producă efectele de la data semnării de către părţi.
6.2 Termenul de furnizare, instalare și punere în funcțiune este de maxim 3 luni de zile de la data precizata in ordinul 
de incepere. Nu se admit livrări parțiale.

7. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnică a .... (se completeaza dupa adjudecare)........;
b) propunerea financiară a ........ (se completeaza dupa adjudecare)...........;
c) documentatia de atribuire (inclusiv clarificări);
d) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (dacă e cazul);
e) Contractele cu subcontractanții (dacă e cazul);
f) Acordul de asociere (dacă e cazul);
g) Procesele-verbale de recepție a produselor;
h) caietul de sarcini nr.28014/03.05.2022; 
i) alte documente, după caz.
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8. Standarde
8.1.Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele în vigoare.

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 confidentialitatea 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 Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Obligaţiile principale ale contractantului
12.1 Contractantul se obligă să furnizeze, să livreze și să pună în funcție echipamentele sistemului de supraveghere 
video cu personal calificat, in conformitate cu specificațiile din Caietul de Sarcini și legislația specifică în vigoare
12.2 Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă
din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, marci înregistrate etc.), în legătură cu produsele
achiziţionate si montate.
12.3 Contractantul se obliga sa predea certificatele sau declaratiile de conformitatea si garantie pentru produsele 
furnizate, prospecte, cărți tehnice, cataloage precum și toate documentele care să justifice în detaliu din punct de vedere
tehnic acest lucru.
12.4.Contractantul are obligatia instruirii persoanelor desemnate din partea beneficiarului, predarea documentatiei 

13. Obligaţiile principale ale achizitorului
13.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze pe baza procesului verbal de recepție calitativa si cantitativa fără obiecțiuni, 
in termenul convenit.
13.2  Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, in conformitate cu prevederile art. 18
Recepţie, inspecţii şi teste.
13.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către contractant în termen de 30 zile la primirea facturii de 
către acesta, avand la baza procesul verbal de receptie  cantitativa si calitativa fără obiecțiuni. Nu se fac plăţi în valută.
Nu se fac plati partiale.
13.4 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia contractantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut 
în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului şi de a comunica contractantului, numele
persoanei responsabile cu urmărirea contractului (din partea achizitorului).
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  
achizitie publica
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, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor.

15. Daune ce pot fi aplicate dupa expirarea valabilității contractului de achizitie publica
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, suma datorată potrivit art. 5 se calculează
proporțional cu nivelul lucrărilor neexecuate. Dacă nu se poate stabili proporția neexecutării contractului ori pentru
executarea totală, dar necorespunzătoare, contractantul datorează achizitorului daune-interese în cuantum de 90% din 
valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale la acesta.
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c) În cazul în care executarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, contractantul datorează achizitorului, cu titlu
de daune-interese, o sumă în cuantum de 80% 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 cluzei 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.
(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;
d) Nu îndeplineşte total sau parţial obligaţiile prevazute 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 30 de zile de la apariţia unor
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
(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
17. Garanţia de bună execuţie a contractului
Nu este cazul

18. Recepţie, inspecţii şi teste
18.1 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
adresa mentionata in caietul de sarcini, în prezența unui delegat împuternicit de contractant și va consta în :

� verificarea integrității produselor;
� verificarea caracteristicilor tehnice și constructive înscrise în cartea tehnică.

Toate produsele vor fi noi, nefolosite. Nu vor fi acceptate produse care nu respectă standardele de calitate.
Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate si montate corespunzator se face după recepție, prin
semnarea procesului –verbal de recepție.
18.2 Inspecţiile din cadrul recepţiei cantitative si calitative se vor face la destinaţia finală a produselor.
18.3 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 o zi lucrătoare de la data respingerii; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor lui tehnice pe cheltuiala proprie.
18.4 Prevederile clauzelor 18.1-18.3 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.
18.5 Recepţia produselor se va face de către o comisie de receptie compusa din reprezentanţi ai achizitorului şi
reprezentantul/reprezentantii contractantului, astfel:
- proces – verbal de predare primire si de recepţie, pentru achiziţia echipamentelor. 
-Recepția se consideră încheiată după instalarea echipamentelor și demonstrarea de către contractant că
echipamentele sunt în stare de funcționare.
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18.6 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 receptie. 
18.7 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.

19. Ambalare şi marcare
19.1 (1) Contractantul are obligaţia de a ambala produsele 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 echipamentelor astfel incat sa asigure integritatea acestuia pe durata 
manipularilor, transportului si depozitarii.
(3) Ambalajele vor fi marcate conform normelor internationale, astfel incat sa fie asigurata integritatea la manevre de 
manipulare si conditii meteorologice nefavorabile.
(4) Contractantul isi asuma riscurile pe care le implica transportul produselor  pana la destinatia finala indicata de catre 
Achizitor.
(5) Transportul produselor se va asigura de catre contractant, fara costuri suplimentare din partea Autoritatii 
contractante.
(6) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, contractantul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare
până la destinaţia finală a produsului şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
19.2 Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi
special prevăzute în contract.
19.3 Toate materialele de ambalare a produsului, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de
lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
19.4 Conform prevederilor legislaţiei specifice, produsele solicitate, vor fi ambalate şi sigilate de către producător, iar
pe ambalajul acestora vor fi aplicate elemente de identificare şi de siguranţă şi se vor inscripţiona caracteristicile tehnice 
complete ale produselor.

20. Perioada de garanție acordata produselor
20.1 Contractantul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite de ultimă generaţie
şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor, în afara cazului în care este prevăzut
altfel în contract. 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.
20.2 (1) Perioada de garanţie acordată echipamentelor sistemului de supraveghere video de către contractant și a
serviciilor aferente este cea declarată în propunerea tehnică, adica de  24 luni de la data receptiei calitative si 
cantitative. Ea nu trebuie să fie mai mică decât cea din specificaţiile pentru tipul de produs.
(2) Garantia pentru toate produsele ofertate trebuie sa fie de minim 2 ani, exceptie facand echipamentele pentru care 
acte normative nationale sau europene precizeaza alte termene. 
(3) Produsele vor fi livrate cu documentatia insotitoare. Orice componenta lipsa sau stricata, constatata la receptia 
cantitativa, calitativa va fi inlocuita de contractant pe propria cheltuiala. In conditiile de garantie contractantul are 
dreptul sa livreze produse alternative cu aceleasi performante sau mai bune, in niciun caz inferioare, numai cu acordul 
prealabil al achizitorului.
(4) In perioada garantiei se vor asigura numai piese de schimb originale cu aceleași performanțe sau mai bune, în nici

un caz inferioare, numai cu acordul prealabil al achizitorului.
(5) In cazul survenirii unei defectiuni a produselor (in perioada garantiei), contractantul va fi obligat sa-l remedieze, pe 

cheltuiala sa, în maximum 8 ore de la anunţarea defecţiunii, iar in caz de inlocuirea a pieselor, remedierea va fi de 72 de 
ore de la constatare, prestatorul garantând repararea echipamentului şi înlocuirea pieselor defecte, cu păstrarea
caracteristicilor tehnice ale echipamentului reparat. 
(6) Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care Achizitorul a sesizat defectiunea 
echipamentului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare. Prelungirea termenului de garantie se va inscrie 
in certificatul de garantie de catre unitatile specificate de contractant sau de catre reprezentantii acestuia.
(7) Aceste termene se vor considera incepand de la anuntarea explicita si corecta din punct de vedere tehnic a 
defectului, cu exceptia zilelor nelucratoare, pentru care termenul se va decala corespunzator.
(8) Perioada de garanţie a produselor curge de la data recepției calitative si calitative consemnate în procesul verbal de 
recepție.
20.3  Achizitorul are dreptul de a notifica imediat contractantului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în
conformitate cu această garanţie.
20.4 Dacă contractantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul 
are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala contractantului şi fără a aduce nici un prejudiciu 
oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de contractant prin contract. 
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21. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
21.1 Contractantul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, in conditiile stabilite si
respectând termenul comercial stabilit. 
21.2 Orice componentă lipsă sau stricată constatată la recepția cantitativă, calitativă va fi înlocuită de contractant pe 
propria cheltuială.
21.3 (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) factura fiscală;
b) certificatul de calitate;
c) declaratie de conformitate pentru produse;
d) prospecte ale produselor din care să reiasă caracteristicile tehnice şi proprietăţile lor, lista componentelor livrate.
(3) Toate documentele insotitoare vor fi in limba romana.
21.4 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepţie, prin semnarea
procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă .
21.5 Livrarea echipamentelor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite specificatiile din Caietul de 
Sarcini si prevederile clauzelor de recepţie, prin semnarea procesului verbal de receptie si testare prin semnare proces-
verbal de receptie. 

22. Modalități de plată
20.1 Plata produselor și a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se va face dupa receptia cantitativa si
calitativa, in totalitate, în termen de maxim 30 zile de la primirea facturii. Nu se fac plăți în valută. Nu se acceptă plăți 
parțiale si plati in avans. 
20.2 Contractul nu va fi considerat încetat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de
recepție, care confirmă că produsele respectă cerinţele achizitorului.

23. Servicii 
23.1 (1) Pe lângă livrarea efectivă a produselor, contractantul are obligaţia de a presta şi serviciile de instalare si 
punerea in functiune a echipamentelor, fără a modifica preţul contractului.
(2) Serviciile accesorii furnizării produselor sunt: transportul, inclusiv incarcarea si descarcarea produselor definite în 
prezentul contract.
(3) Pe lângă serviciile prevăzute la alin. (1) si (2), contractantul se obligă să presteze şi serviciile de asigurare a 
produselor livrate.
23.2 Contractantul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii
să nu elibereze contractantul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
23.3 Contractantul va specifica persoana sau persoanele care raspund de indeplinirea contractului – responsabilul de 
contract, persoana care va raspunde solicitarilor beneficiarului in perioada de garantie. Se precizează datele de contact 
(adresa, nr. telefon, fax, e-mail).
23.4 Interventiile pentru produsele deteriorate in conditii normale de utilizare, conform art.18.6, care nu se vor realiza in 
termenul precizat in caietul de sarcini si in prezentul contract, de la sesizarea beneficiarului si nici nu a fost inlocuit in 
acelasi termen cu un produs identic, dau dreptul achizitorului de a percepe contractantului penalitatile prevazute la 
punctul 14.1.

24. Ajustarea preţului contractului
24.1 Pentru publicațiile livrate plăţile datorate de achizitor contractantului sunt cele declarate în propunerea financiară,
anexă la contract.
24.2 Preţul contractului este ferm.

25. Subcontractanţi
25.1 Contractantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
25.2 (1) Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanții desemnați.
(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se
constituie în anexe la prezentul contract.
25.3 (1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii
propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul
introducerii lor în contract, publicațiile furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi
subcontractant. 
(2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când furnizarea publicațiilor de către
aceștia este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, contractant şi subcontractant
sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea prestarii
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obligaţiilor asumate de subcontractant.
(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(2) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de
îndeplinire a contractului de achiziţie publică.
25.4 (1) Contractantul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de contractantul de modul în care îndeplineşte partea sa din
contract.
(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc partea lor din
contract.
25.5 Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă lucrărilor subcontractate, care va fi cel mult egală cu
valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.
25.6 (1)Subcontractanţii schimbati au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă
respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă
activităţii supuse subcontractării.
(2) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul furnizării de
către noii subcontractanţi.
25.7 Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul
de achiziţie publică.

26. Cesiunea
26.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale, asumate prin prezentul contract.
26.2. Prestatorul 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. 
26.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile Art. 26.2. 

27. Forţa majoră
27.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
27.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care aceasta acţionează.
27.3 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.
27.4 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.

28. Clauza anticoruptie
28.1. 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.
28.2. 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.

29. Soluţionarea litigiilor
29.1 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.
29.2 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.

30. Limba care guvernează contractul
30.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

31. Comunicări
31.1 (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.
31.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris
a primirii comunicării.
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32. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România
Părţile au înteles să încheie azi .............2022, prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar la 
achizitor şi 1 exemplar la prestator.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ONEŞTI

CONTRACTANT,
......... (se completeaza dupa adjudecare).......


