
 
 
 
  
 
Nr. 35610/09.06.2022 
 
 
 
In atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
                              SCRISOARE DE INTENTIE ACHIZITIE DIRECTA 
 
 I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, Cod 
601032, telefon 0234.324243 , fax 0234.313911/0234312502, intenţionează să atribuie prin "Achizitie directă", un 
contract de furnizare produse: Achizitionare, instruire si punere in functiune a unui tractoras hidrostatic de 
tuns iarba, în conformitate cu prevederile art. 7 alineatul (5) din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare si Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
    II. Obiectul achiziţiei:  

Achizitionare,instruire si punere in functiune a unui tractoras hidrostatic de tuns iarba  
     Cod de clasificare CPV: 16311000-8 Masini de tuns iarba  (Rev.2) 
   III. Valoarea estimată: 
 Valoarea estimata a achizitiei publice este de 52.640,00 lei fără TVA. 
 
   IV. Achiziţia se finalizează prin: contract de furnizare produse. 
 
    V.Termen de livrare:  
       Durata de livrare este maximum 40 zile calendaristice de la data mentionata in ordinul de incepere 
    VI. Informatii juridice, economice, financiare si tehnice 
         Cadrul Legal: 

 Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare; 
 H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
Aceasta enumerare nu are caracter limitativ.          
     Finanţarea achizitiei publice se va realiza din bugetul local. 
 Caracteristicile tehnice minime obligatorii: a se vedea Caietul de Sarcini intocmit de Serviciul Tehnic 
Investitii. 
 Descrierea achizitiei publice: 
Prin aceasta achizitie se urmareste reducerea timpilor de executie si utilizarea de personal redus in activitatile de 
intretinere a zonelor verzi din municipiu (tuns iarba pe suprafete mari) 
VII. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei,  formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu 
transmiterea ofertei 
A) DOCUMENTE CE INSOTESC OFERTA: 
Cerinta nr. 1 - Ofertantii vor prezenta Împuternicire scrisa, Formular 1 din sectiunea modele de formulare, prin 
care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul/asocierea în procesul achizitiei publice - semnata (in 
cazul in care este altul decat reprezentantul legal al ofertantului/asociatului).  
Cerinta nr. 2 - Ofertantii vor prezenta Formularul 2 din sectiunea modele de formulare - DECLARATIE privind 
denumirea şi datele de identificare  ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului prin care se vor 
comunica datele de identificare ale societăţii (număr de înmatriculare, CUI, cont Banca/Trezorerie si banca la care 
este deschis acesta), precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale persoanei desemnate să implice 
societatea în relaţiile cu Primaria Municipiului Oneşti. 
Cerinta nr. 3 - Ofertantii vor prezenta Formularul GDPR – Formularul 3 din sectiunea modele de formulare – 
semnat. 
 
B) DOCUMENTE DE CALIFICARE: 
B.1) Criterii de calificare privind situaţia personală  
Se solicita îndeplinirea următoarelor cerinţe minime de calificare:  
Cerinţa nr.1- Ofertantii vor prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 58 - 63 din Legea 
nr.98/2016. Se vor prezenta Formularul 4 cu Anexa din secţiunea modele de formulare, semnate. 
Cerinta nr.2 - Ofertantii vor prezenta o declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 - 167 din Legea nr. 
98/2016. Se va prezenta Formularul 5 din sectiunea modele de formulare semnat.  

 
B.2) Criterii de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
Se solicita îndeplinirea urmatoarei cerinţe minime de calificare: 



 

 

Cerinţa 1– Ofertantii vor prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului. Obiectul achiziţiei 
publice trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile 
cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul se 
va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul". Persoanele juridice 
/fizice străine vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de 
vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este stabilit. 
Cerinţa 2- Ofertantii vor prezenta orice document care sa ateste ca acesta este autorizat de catre producatorul 
echipamentului sa comercializeze si sa asigure servicii de reparatii si intretinere pe tot teritoriul tarii.  
   C.) Propunerea Tehnica 
Propunerea tehnica va contine:  
Cerinta nr.1: 
Document intitulat „Propunere tehnica”  care va contine un comentariu prin care sa demonstreze corespondenta 
propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin Caietul de Sarcini intocmit de Serviciul Tehnic Investitii . Se vor 
atasa si orice alte detalii pe care ofertantul le considera necesare pentru o analiza corecta si completa a ofertei. 
Conținutul propunerilor tehnice va fi descris în mod clar și cu un nivel suficient de detaliu. Se va prezenta Formularul 
nr.6 din sectiunea modele de formulare. 
Cerinta nr. 2: 
Formularul nr.7 din sectiunea modele de formulare - "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din 
domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca”. 
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, 
Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet 
(URL): http://www.mmediu.ro. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, str. 
Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Sistemul Electronic de Achizitii Publice Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 
23.10.2018 07:40 Pagina 8 Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): 
www.mmssf.ro.  
Cerinta nr. 3: 
Formularul nr.8 din sectiunea modele de formulare- "Declaratie de confirmare a acceptarii de catre ofertant a 
clauzelor contractuale si a clarificarilor /modificarilor/ completarilor la documentele achizitiei publice". Potrivit 
prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul 
documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii.  
Cerinta nr. 4 
Formularul nr.9 din sectiunea modele de formulare  - „Declaraţie, pe propria raspundere,  privind respectarea 
caietului de sarcini”  

Documentele propunerii tehnice se vor prezenta semnate şi ştampilate. 
În cazul in care in Caietul de Sarcini intocmit de Serviciul Tehnic Investitii, au fost definite 

specificaţii tehnice prin indicarea de licenţe, precedee speciale, mărci, etc.; se consideră că sunt însoţite 
de menţiunea "sau echivalent". 
D.) Propunere Financiara 
Cerinta  
Formularul nr.10 -  FORMULAR DE OFERTĂ  din Sectiunea Formulare semnat si stampilat  de catre  
reprezentantul  legal al ofertantului. Preţul reprezintă preţul total al ofertei, fiind exprimat în lei fara TVA şi va 
rămâne neschimbat  până la expirarea contractului. 
NOTĂ: 
       Pentru ca oferta sa fie conformă si admisibilă trebuie sa îndeplinească toate cerinţele obligatorii prevăzute în 
prezentul anunţ. 
       Ofertele ce cuprind: documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor 
transmite pana la data de 20.06.2022 ora 10:00 prin e-mail la adresa  oferte@onesti.ro, prin depunere la curier/ 
posta sau direct depusa la Registratura - sediul Primăriei Oneşti, Bdul Oituz nr.17, Oneşti, jud. Bacău.  

Oferta transmisa/depusa la o alta adresa  nu va fi luata in considerare. Oferta transmisa/depusa dupa 
termenul limita de primire oferte va fi considerata oferta intarziata si va fi respinsa.Ofertele care nu respecta 
cerintele minime solicitate prin prezenta Scrisoare de intentie achizitie directa vor fi respinse. 

In cazul in care oferta se depune direct sau prin curier/posta, operatorul economic trebuie sa prezinte oferta 
in plic sigilat, marcat cu denumirea achiziţiei: Achizitionare, instruire si punere in functiune a unui tractoras 
hidrostatic de tuns iarba, cu menţiunea: "In atenţia Serviciului Achiziţii Publice"” si inscripţia "A nu se deschide 
inainte de data 20.06.2022 ora 10:00." 
 
VIII. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 

Criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut in conformitate cu art. 
187 alin (3) lit. a din legea 98/2016. Dintre ofertele admisibile va fi declarata castigatoare oferta care are cel mai 
scazut pret in urma aplicarii criteriului de atribuire. In cazul în care douã sau mai multe oferte conţin, în cadrul 
propunerii financiare, acelaşi pret minim, atunci, în vederea desemnării ofertantului câştigător, se va solicita în 
scris, respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouã ofertã de preţ.  
 
    Oferta de pret cu documentele aferente se poate incarca in Catalogul Electronic de 
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produse/servicii/lucrari disponibil pe SEAP pana la data de 20.06.2022 ora 10:00:   
  - cu denumirea:Achizitionare, instruire si punere in functiune a unui tractoras hidrostatic de tuns iarba 
CPV: 16311000-8 Masini de tuns iarba  (Rev.2) 
 
        Informaţii suplimentare: 
  Locul si termenul de solicitare a clarificarilor la documentele achizitiei: prin email 
cumpararidirecte@onesti.ro , cu cel putin 24 de ore înainte de termen limita primire oferte. Raspunsurile la 
eventualele solicitari de clarificari privind documentele achizitiei publice se vor publica si vor putea fi accesate, pe 
site-ul oficial al institutiei publice, la adresa www.onesti.ro, Sectiunea Informatii de interes public-Achizitii Publice. 
Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe e-mail la adresa oferte@onesti.ro  / prin depunere la 
posta / direct depusa la Registratura – sediul Primariei Onesti, B-dul Oituz nr.17, Onesti, jud. Bacau pana la termen 
limita de primire oferte stabilit si precizat anterior. 
  Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: limba romana. 
  Program Registratura: 07,30-16,00 luni, marti, miercuri, joi, 07.30-13.30 vineri. Ofertele depuse dupa 
termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse. In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile 
de participare sau refuza incheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe urmatorul 
loc, in baza criteriului de adjudecare.  

Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile 60 de zile de la termenul 
limita primire oferte.  

Caietul de sarcini, Proiectul de contract si formularele pentru achizitia echipamentelor ce fac obiectul 
solicitarii pot fi consultate pe site-ul www.onesti.ro la sectiunea Informatii publice de interes public/ Achizitii publice, 
(se va accesa http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice). 

Propunerile, tehnica si financiara, vor fi intocmite respectand caietul de sarcini. 
In cazul in care ofertantul decalarat castigator are cont in SEAP, autoritatea contractanta va finaliza 

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

Se vor comunica datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), 
precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale persoanei desemnate  să  implice  societatea în 
relaţiile cu Municipiul Oneşti. 
 
           Cu stimă, 

mailto:cumpararidirecte@onesti.ro
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Contract de furnizare  

TRACTORAS TUNS IARBA 

  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 furnizare produs, 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  …………………….., avȃnd 

funcţia de …………………….  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 contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

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

furnizarea produsului ce fac obiectului contractului; 

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

d) amplasamentul furnizarii produsului – locul unde contractantul furnizeaza produsul;  

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

f) cerinţele achizitorului –orice cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării contractului;  

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

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

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

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

ce acţionează sub autoritatea şi controlul contractantului. 

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

este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către 

cealaltă parte.  

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

necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte 

documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către 

achizitorj.  

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

l) penalitate contractuală despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către 

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

m) perioada de garanţie a produsului perioada de timp ce curge de la data recepţiei efectuata dupa livrarea pana la 

expirarea termenului de garantie declarat de catre contractant 

n) preţul contractului  preţul plătibil contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  

o) Recepţia calitativa  consta in verificarea produsului de catre achizitor privind calitatea si corespondenta cu datele 

tehnice solicitate de acesta; 
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p) standarde  standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în documentele Contractorului; 

r) termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ 

(CIC). 

s)  zi  zi calendaristică; an - 365 zile. 

 
3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural 

şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 

3.3 Trimiterile la actele normative includ si modificările si completările ulterioare ale acestora, precum si  orice alte 

acte normative subsecvente. 

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

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

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

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

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

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

normative date în aplicarea acesteia. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul contractului 

4.1. – Obiectul contractului îl reprezintă  furnizarea unui TRACTORAS de TUNS IARBA, conform specificațiilor 

prevăzute în caietul de sarcini, anexa la prezentul contract, în  termenul convenit și cu respectarea specificațiilor din 

documentația de atribuire și a prevederilor prezentului contract. 

4.2. - Contractantul se obligă să furnizeze produsul ce face obiectul prezentului contract, la sediul autoritatii 

contractante Municipiul Onesti din B-dul OITUZ, Nr. 17, localitate Onesti jud. Bacău, să asigure transportul, 

punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizare, suportul tehnic si mentenanta preventiva în perioada de 

garanție  şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, prin oferta tehnica si financiara adjudecata în 

concordanță cu documentația achiziției. 

4.3. - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

4.4. - Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsul ce face obiectul prezentului contract si serviciile adiacente cu 

respectarea clauzelor prezentului contract. 

 

 

5. Prețul contractului 

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractantului de către achizitor, este de  .........lei fara 

TVA, la care se adauga TVA in valoare de ................lei. 

5.2 Valoarea totală a contractului cuprinde: contravaloare livrare, transport Tractoras de tuns iarba la sediul 

beneficiarului, precum si toate serviciile prevăzute în caietul de sarcini. 

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

 

6. Durata contractului 

6.1  Durata contractului curge şi  produce efecte de la data semnării de către ambele părţi, fără a depăşi 31.12.2022.  

6.2 Termenul pentru livrare este de cel mult 40 zile calendaristice de la data mentionata in ordinul de incepere.  

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

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

cantitativă.  

6.5  Contractantul va pune in functiune si va testa produsul, dupa livrare la cererea achizitorului. De asemenea 

Contractorul are obligativitatea de a instrui personalul privind utilizarea produsului in cel mult 2 zile de la data 

livrararii acestuia. 

 

7. Documentele contractului 

a) propunerea tehnică a .... (se completeaza dupa adjudecare)........; 

b) propunerea financiară a ........ (se completeaza dupa adjudecare)...........; 

c) documentatia de atribuire (inclusiv clarificări); 

d) procesul - verbal de recepție cantitativ si calitativ ; 

e) caietul de sarcini intocmit de Serviciul Tehnic Investitii din cadrul Directiei Dezvoltare Locala ; 

f) alte documente. 
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8. Standarde 

 8.1. Produsul furnizat în baza contractului va respecta cerintele de calitate impuse prin sistemul de management al 

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

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

reglementări autorizate în ţara de destinaţie a produsului. 

 

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

a incendiilor.  

  

10. Caracterul public al contractului  

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

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

protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 

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

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

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

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

 

11. Drepturi de proprietate intelectuală 

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

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

mărci înregistrate etc.), şi 

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

rezultă din respectarea cerintelor formulate de către achizitor. 

 

12. Obligaţiile principale ale contractantului 

12.1 Contractantul se obligă să furnizeze produsul ce face obiectul prezentului contract si să presteze serviciile 

adiacente, in conformitate cu specificațiile din Caietul de Sarcini, cele din prezentul contract și legislația specifică în 

vigoare. Serviciile  cu titlu accesoriu ce trebuie asigurate de furnizor sunt: transport, punerea în funcțiune, instruirea 

personalului, mentenanta preventiva si suportul tehnic in perioada de garantie a produsului. 

12.2. Produsul va fi insotit la livrare de urmatoarele documente (editate in limba romana): 

a) factura fiscala; 

b) certificat/declaratie de conformitate; 

c) fisa de intretinere; 

d) carnet de garatie si post garantie; 

e) manual de utilizare si exploatare al vehiculului; 

12.2 (1) Contractantul are obligația de a livra produsul, conform ofertei depuse, cu profesionalismul și promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, cu respectarea 

cerintelor din Caietul de Sarcini nr. nr. 34278/06.06.2022 intocmit de Serviciul Tehnic Investitii  

(2) Contractantul este pe deplin responsabil pentru executarea contractului pe toată perioada de derulare a acestuia. 

Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate cât și de calificarea 

personalului folosit pe toată perioada contractului. 

(3) Livrarea se va face în baza ordinului de incepere transmis de achizitor si numai în prezenţa persoanelor desemnate 

de catre furnizor si a persoanelor desemnate de catre achizitor. 

(4) Contractantul este responsabil pentru utilajul furnizat, instalat si pus in functiune pe toata perioada de garantie 

acordata produsului. 

12.3 Contractantul are obligația să organizeze, să conducă și să controleze activitatea personalului afectat executării 

prezentului contract. 

12.4.Contractantul se obliga sa puna in functiune TRACTORASUL HIDROSTATIC DE TUNS IARBA si sa 

instruiasca reprezentantii achizitorului cu privire la modul de exploatare al acestuia. 

12.5.Contractantul se obliga sa repare produsul defectat in perioada de garantie numai la unitatile service autorizate de 

pe teritoriul Romaniei, pe cheltuiala sa si numai in prezenta reprezentantilor imputerniciti ai achizitorului. 

12.6 Contractantul are obligația de a respecta normele de protecție a muncii, protectia sociala şi de prevenire și 

stingere a incendiilor prin adoptarea masurilor de protectie a muncii specifice.  

12.7.  Pentru perioada de valabilitate, masurile specifice de PSI vor fi stabilite de furnizor in conformitate cu 

prevederile legale.  
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13. Obligaţiile principale ale achizitorului 

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

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

13.2  Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul în termenul convenit, in conformitate cu prevederile art. 18 

Recepţie, inspecţii şi teste. 

13.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către contractant în termen de maxim 30 zile de la primirea 

facturii ȋnsoţită de procesul verbal de recepţie calitativă şi cantitativă fără obiecţiuni.  

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

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

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

potrivit legii și contractului. 

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

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

despăgubire pentru contractant.  

 

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

de  achiziţie publică 

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

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

procentuală egala cu nivelul ratei dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, plus 8 puncte procentuale/an 

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

 

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

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

achizitorului cu titlu de daune –interese, o sumă în cuantum de 100% din valoarea totală a contractului exprimată la 

art. 5 din acesta. 

b) În cazul în care executarea este numai parțială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit art. 5 se calculează 

proporțional cu nivelul produsului nefurnizate. Dacă nu se poate stabili proporția neexecutării contractului ori pentru 

executarea totală, dar necorespunzătoare, contractantul datorează achizitorului daune-interese în cuantum de 80% din 

valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale la acesta. 

c) În cazul în care executarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, contractantul datorează achizitorului, cu titlu 

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

adiționale.  

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

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

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

 

16. Rezilierea și încetarea contractului  

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

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

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

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

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

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

formalitate prealabilă de la data pronunţării hotărârii judecătorului sindic; 

c) Contractantul declara ca nu are capacitatea de a furniza produsul, 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 prevăzute în contract cu plata daunelor-interese în sarcina 

contractantului; 

(3)  Contractul poate  înceta și în următoarele situaţii: 

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

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

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

dintre următoarele situaţii:  

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

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

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

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

act:1114166%2096798918
act:1114166%2096798937
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Europene.  

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

circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 

contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

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

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

17. Recepţie, inspecţii şi teste 

17.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta si verifica produsul  pentru a verifica conformitatea 

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

legale în vigoare privind recepția produsului. Recepția produsului se va efectua de către autoritatea contractantă la 

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

 verificarea cantitativă a produsului, 

 verificarea integrității produsului; 

 verificarea caracteristicilor tehnice ale produsului conform cu cerinţele minime obligatorii solicitate de 

autoritatea contractantă; 

 verificarea calităţi  şi buna funcţionare a produsului. 

Produsul  va fi nou, nefolosit. Nu va fi acceptat produsul care nu respectă standardele de calitate. Certificarea de 

către achizitor a faptului că produsul a fost livrat corespunzător se face după recepție, prin semnarea procesului –

verbal de recepție. 

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

17.3 Dacă produsul  inspectat 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 5 zile lucratoare de la constatare; sau 

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

proprie. 

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

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

limitat sau amânat datorită faptului că produsul au fost inspectat şi testat de contractant, cu sau fără participarea unui 

reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia finală.  

17.5  Inspecţiile şi testările la care va fi supus produsul se va face la destinaţia finală. Recepţia se va face calitativ şi 

cantitativ de către o comisie de recepţie.  

 

18. Ambalare şi marcare 

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

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

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

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

transportului si depozitarii. 

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

Achizitor. 

(4) Transportul produsului se va asigura de catre contractant, fara costuri suplimentare din partea Autoritatii 

contractante. 

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

special prevăzute în contract.  

 

19. Perioada de garanție acordata produsului 

19.1 Contractantul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit. De asemenea, 

contractantul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract nu va avea niciun defect ca urmare a 

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

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

solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 

19.2 (1) Perioada de garanţie acordată produsului  este de minim 12 luni  de la data recepţiei calitative şi cantitative. 

         (2) Produsul va fi livrat cu documentaţia ȋnsoţitoare. Orice componentă lipsă sau stricată, constatata la receptia 

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

dreptul sa livreze produs alternativ cu aceleasi performante sau mai bune, in niciun caz inferioare, numai cu acordul 

prealabil al achizitorului. 

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



Model de contract  

conformitate cu această garanţie. 

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

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

prejudiciu oricăror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de contractant prin contract.  

19.5 În perioada de garanţie a produsului, contractantul are obligaţia de a înlocui produsul care se deteriorează, in 

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

utilizarea normala a produsului.  

19.6  Contractantul are obligaţia de a asigura servicii de asistenţă tehnică şi tractare permanentă, cu timp de răspuns la 

sesizare de maxim 24 ore.  

 

20. Livrarea şi documentele care însoţesc produsul 

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

respectând termenul comercial stabilit.  

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

propria cheltuială. 

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

contractului, descrierea produsului, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.  

a) factura fiscala; 

b) certificat/declaratie de conformitate; 

c) fisa de intretinere; 

d) carnet de garatie si post garantie; 

e) manual de utilizare si exploatare al vehiculului; 

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

20.4 Certificarea de către achizitor a faptului că produsul  a fost livrat se face după recepţie, prin semnarea  procesului 

verbal de recepție cantitativă și calitativă. 

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

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

 

21. Modalități de plată  

21.1 Plata produsului și a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se va face  dupa receptia cantitativa si 

calitativa, in totalitate și fără obiecțiuni, în termen de maxim 30 zile de la primirea  facturii.  

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

recepție, care confirmă că produsul respectă cerinţele achizitorului. 

 

22. Instruirea personalului pentru utilizare 

22.1 Contractorul are obligatia de a asigura instruirea de specialitate a personalului Achizitorului cu privire la operarea 

si intretinerea produsului. 

22.2 Instruirea personalului se va face la solicitarea Achizitorului, dupa livrarea Utilajului dar nu mai mult de 2 zile 

de la aceasta data si consta in instruire teoretica si practica. 

22.3  Durata de instruire teoretica si practica este de 8 ore prin care sunt prezentate in detaliu modalitatile de utilizare 

ale utilajulului receptionat mecanicului care-l va prelua si utiliza in activitatile specific utilajului respectiv. 

22.4 Instruirea practica se poate realiza si simultan cu efectuarea probelor de functionare. 

 

23. Mentenanta preventiva in perioada de garantie 

23.1 Contractorul are obligatia de a asigura cel putin o unitate service specializata in domeniu,  care sa poata asigura 
pe toata perioada garantiei, realizarea mentenantei utilajului respectiv realizarea operatiilor de intretinere si reparatii, 
inclusiv servicii de constatare si service mobil. 

23.2 Contractorul se obliga sa garanteze achizitorul contra viciilor ascunse ale utilajului. 

23.3 Furniziorul are obligatia asigurarii unui sistem eficient de furnizare a consumabilelor si a pieselor de schimb de 

origine pentru asigurarea operatiunilor de intretinere si reparatii in perioada de garantie, in conformitate cu prevederile 

legale si respectarea legislatiei in vigoare.  

23.4 Piesele de schimb vor fi insotite de certificate de garantie conform reglementarilor in vigoare.  

23.5 Obligatia de a prelua si de a elimina deseurile rezultate in urma operatiunilor de service post-vanzare vor fi in 

sarcina unitatii de service care efectueaza respectivele operatiuni. 

 

24.  Suport tehnic 

24.1 Pe toata durata contractului și  în perioada de garanţie Contractorul va asigura suport tehnic. (12 luni)  

24.2 Contractorul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autorității contractante unde se poate 

semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic 
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Contractorului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu 

promptitudine.   

24.3  Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea contractantă. 

 

25. Servicii  
25.1 Pe lângă livrarea efectivă a produsuluicontractantul  are obligaţia de a presta şi serviciile de punere în funcțiune, 

conform caietului de sarcini, fără a modifica preţul contractului. 

25.2 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. 

25.3 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). 

 

26. Ajustarea preţului contractului 

26.1  Pentru produsul livrat și serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor contractantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

26.2  Preţul contractului este ferm. 

 

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

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

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

prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.  

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

28. Forţa majoră 

28.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

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

perioada în care aceasta acţionează. 

28.3 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. 

28.4  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. 

 

29. Clauza anticorupţie 

29.1 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. 

29.2 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. 

 

30. Soluţionarea litigiilor 
30.1  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. 

30.2  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. 

31. Limba care guvernează contractul 

31.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

32. Comunicări 

32.1 (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. 

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

scris a primirii comunicării. 

 



Model de contract  

33. 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 contractant.     

 

             Achizitor,   

MUNICIPIUL ONEŞTI 

Contractant, 

      .......(se completeaza dupa adjudecare)   

 

             PRIMAR  
     

 

reprezentata prin Administrator, 

.....(se completeaza dupa adjudecare)......... 

 


