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Anexă
la Caietul de sarcini nr.5831/21.07.2017

FORMULARE

Formularul nr.1: Scrisoare de înaintare

Formularul nr.2: Formular de ofertă

Formularul C: Centralizator de prețuri

Formularul nr.3: Grafic de livrare

Formularul nr.4: Declaraţie privind art.164 din Legea nr.98/2017

Formularul nr.5: Declaraţie privind art.165 din Legea nr.98/2017

Formularul nr.6: Declaraţie privind art.167 din Legea nr.98/2017

Formularul nr.7: Declaraţie pe propria răspundere

Formularul nr.8: Modelul de contract
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Formularul nr.1

Operator Economic Înregistrat la sediul autorităţii
……………………. contractante
(denumirea/numele) Nr. ……/……………………….
Nr. ............./.........................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

C Ă T R E
POLIȚIA LOCALĂ TÂRGOVIȘTE
Str. Calea Ploiești nr.85,
Municipiul Târgoviște,
130145, județul Dâmbovița

Urmare invitației de ofertare nr. …..……… din ……...……………… pentru
atribuirea contractului ”Furnizare autoturisme transport persoane tip berlină prin
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017”,
noi ……………………..…………………………………………...

(denumirea operatorului economic)

vă înaintăm alăturat plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conţinând oferta noastră.

Adresa validă de corespondență: ...............................................................................
....................................................................................................................................
- Telefon (fix , mobil): ……………………………….
- Fax: ……………………………
- e-mail: ……………...................
- site Internet (dacă este cazul): …………..

Data completării…………………………..

Operator economic,
……………………………
(semnătura autorizată)
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Formularul nr.2
Operator economic
...................................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către POLIȚIA LOCALĂ TÂRGOVIȘTE

1. Examinând Caietul de sarcini, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului ....................................................................................................... (denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în caietul de sarcini
mai sus menţionat, să furnizăm ………………………………………….......……………………
…………....................................................................... (denumirea produselor) pentru suma
de …………......................................…………............... lei (suma în litere şi în cifre), plătibilă
după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de ……………………………………
lei (suma în litere şi în cifre).
Din valoarea totala cu TVA a produselor, ......................................... lei reprezintă prima de casare
și ..................................... lei reprezinta ecobonus (după caz).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele
în graficul de timp anexat.

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

4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.

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

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul C

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

pentru produse

-lei-
Nr.
crt.

Denumirea produsului Cantitatea
(U.M.)

Preţul unitar
fără TVA

Valoare
2x3

TVA

0 1 2 3 4 5

1
2
3

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

(semnatura autorizata)
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Formularul nr.3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

Nr.
crt.

Denumirea produsului Cantitatea
(U.M.)

Data de
livrare/Perioada de

timp exprimată în zile
calendaristice necesară

fiecărei livrări
1
2
3

..............................................................

(semnatură autorizată)
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Formularul nr. 4

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din

Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere,

sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte

publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164, alin.1 lit. a) - g), alin. 2) din Legea

nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

Operator economic,
......................

(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 5

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din

Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere,

sub sancţiunea excluderii din prezenta achiziție şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în

acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea nr.98/2016 privind

achiziţiile publice.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

Operator economic,
......................

(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 6

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute

la art. 167 alin. 1), lit. a) - i)

din Legea 98/2016

Subsemnatul(a), ............................................................. (denumirea/numele şi

sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant în cadrul achiziției directe având ca

obiect Furnizare autoturisme transport persoane tip berlină (denumire achiziție), cod CPV

34110000-1, organizată de Poliția Locală Târgoviște, declar pe proprie răspundere că NU mă

încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 167 alin. 1), lit. a) - i) din Legea

nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
......................

(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 7

Operator economic
..........................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
ART. 59-63 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a), ............................................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant în cadrul achiziției directe având ca obiect
Furnizare autoturisme transport persoane tip berlină (denumire achiziție), cod CPV 34110000-1,
organizată de Poliția Locală Târgoviște, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile
privind falsul în declaraţii că:

NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la art. 59-63 din Legea nr.98/2016,
respectiv:

-orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de
servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în
prezenta achiziție sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:

-Dinu Gheorghe – Director Executiv;
-Ion Loredana – șef Serviciu Economic;
-Panasiu Marius – consilier;
-Niță Ioan Gabriel – șef Serviciu Ordine și liniște publică;
-Dumitrescu Robert – șef Serviciu Circulație;
-Lazăr Marius – șef Birou Control;
-Tudorache Mihai – șef Birou Instruire și dispecerat;
-Bucur Mariana – consilier juridic;
-Radu Carmen Felicia – consilier;
-Constantin Roxana - consilier;
-Chiran Silviu – polițist local;
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.

Operator economic,
(semnătura autorizată)
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Formularul nr.8

Achizitor Furnizor
.................................................... ..............................................

MODEL

Contract de furnizare
Nr. ____________/_____________________

1. Preambul

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Gidului de finanțare a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019, s-a încheiat
prezentul contract,

Între
......................... adresa sediului .........................................,

telefon/fax ....................., cod fiscal ................................, reprezentată prin
dl.................................., în calitate de achizitor, pe de o parte

şi
..............................., cu sediul în .................................., având număr de

înregistrare în Registrul Comerţului ........................, cod de înregistrare
fiscală ............................., cont bancar nr. ..........................................., deschis la
Trezoreria ........., reprezentată prin dl./d-na .........................,
în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a.contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat
între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în
calitate de furnizor.
b.achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c.preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
d.produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le
furnizeze achizitorului;
e.servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistența
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului
prin contract;
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f.origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor și serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
g.destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia să furnizeze produsele, respectiv
sediul achizitorului din str. Calea Ploiești nr.85, Târgoviște, județul Dâmbovița;
h.termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC).
i.forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă ci 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;
j.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
k. - AFM - Administrația Fondului pentru Mediu
l. - documente AFM - documentele necesare înscrierii proprietarului la Producătorul
validat (Furnizorul), cât și Documentele necesare completării dosarului de participare la
Producătorul validat în conformitate cu Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
național, conform Ordinului nr.661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019, cu modificările și
completările ulterioare;
m. - Starea contractantă a Notei de înscriere - situația în care sunt îndeplinite
următoarele condiții:

-se introduc în PSIPAN 2017 documentele de la pct.2.1 lit.l);
-se introduc în PSIPAN 2017 numărul și data contractului semnat de ambele părți;
-autovehiculul uzat este declarat valid de către autoritățile implicate în procesul de

validare (AFM, Poliție).

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă
nu se specifică în mod diferit.
3.3 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze prin Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017, în perioada convenită, precum şi să
întreţină post-vânzare (prin asigurarea de service în perioada de garanţie) două
autoturisme transport persoane tip berlină ....................................................................
................................................................................. , având caracteristicile din Anexa care
face parte integrantă din prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract.
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4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate,
este de ............ lei cu TVA inclus, din care ............ lei cu TVA reprezintă finanțarea din
partea Fondului pentru Mediu a unui număr de 2 (două) prime de casare și a 2 (două)
ecobonusuri (după caz), diferența de plată în valoare de ...................... lei cu TVA
urmând a fi achitată de Achizitor în contul de Trezorerie al Furnizorului.

5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de 90 de zile, începând cu data semnării lui.
5.2 – Furnizorul va respecta termenele de garanţie asumate la pct.16.

6. Executarea contractului
6.1 - Executarea contractului este condiționată de depunerea de către Achizitor la
Furnizor a documentelor de la pct.2.1 lit.l) și de emiterea Notei de înscriere de către
AFM.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:

a) -Caietul de sarcini;
b) -Oferta tehnică și financiară;
c) -Anexa ce cuprinde caracteristicile produsului ce se furnizează;
d) -Oferta atribuită din catalogul SEAP;
e) -Graficul de livrare;
f) -documentele AFM de la pct. 2.1 lit.l).

8. Caracterul confidenţial al contractului
8.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în

afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada

de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea

contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii
necesare în vederea îndeplinirii contractului.
8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de
informaţii referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la

cealaltă parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi

contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1 - Urmare completării de către Achizitor a dosarului de înscriere, iar Nota de înscriere
emisă de AFM este în stare contractată, Furnizorul se obligă să transmită proprietatea,
să predea și să livreze produsele la destinația finală (sediul Achizitorului) în termen de ...
zile de la data completării dosarului de participare conform pct.2.1 lit.l), dar cu cel
puțin ... zile înainte de terminarea Programului RABLA pentru anul 2017 și în condițiile
ofertate, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
9.2 - După completarea de către Achizitor a dosarului de participare, Furnizorul se obligă
să furnizeze produsele la calitatea, standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea sa tehnică.
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9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legătură cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.

9.4 - Furnizorul se obligă să respecte prevederile Ordinului nr.661/2017 privind
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2017 - 2019.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să înmâneze/transmită Furnizorului documentele menționate
la pct. 2.1 lit.l) necesare emiterii Notei de înscriere în termen de 5 zile de la data semnării
contractului de către cele două părți. Dacă Achizitorul nu transmite în termen aceste
documente Furnizorului, atunci contractul încetează de drept, Furnizorul fiind absolvit de
obligația de a livra produsele ce fac obiectul contractului.
10.2 - Achizitorul se obligă să îndeplinească toate obligațiile ce-i revin și să pună la
dispoziția Furnizorului documentele AFM necesare în conformitate cu prevederile
Ordinului nr.661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare
a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019.
10.3 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele furnizate în termenul convenit.
10.4 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului, prin Ordin de plată, suma prevăzută
la pct.4.3, în 30 de zile de la semnarea procesului verbal de recepție, în baza facturii
fiscale.
10.5 - În cazul invalidării de către AFM a Notei de înscriere imprimate de Furnizor, din
cauza unor erori de înscrisuri, Achizitorul se obligă ca în termen de maxim 5 zile de la
data la care a fost informat de către Furnizor, să pună la dispoziția acestuia documentele
justificative necesare remedierii corecțiilor.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la
termen obligaţiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a
deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,1 %/zi din valoarea obligațiilor neefectuate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite la pct.10.4, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 %/zi din plata neefectuată,
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 – În caz de neexecutare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract datorate
uneia din părţi, partea lezată are dreptul de a cere rezilierea contractului cu daune-
interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată Furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment,
cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune
sau despăgubire pentru Furnizor. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
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Clauze specifice

12. Recepţie, inspecţii şi teste
12.1. - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la
contract.
12.2. - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se
vor face la destinaţia finală a produselor.
12.3. - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă

specificaţiilor lor tehnice.
12.4. - 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
Furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării
acestora la destinaţia finală.
12.5. - Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de
Achizitor, respectând termenul de livrare.
13.2. - Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele.

a) factura fiscală;
b) cartea de identitate a autovehiculelor;
c) certificatul de omologare și conformitate;
d) certificatul de garanţie şi fișele de întreținere;
e) cartea tehnică a autovehiculului în limba română;
f) cărțile de identitate.

13.3. - Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau
total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor privind recepţia produselor pct.13.1 - 13.3.

14. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract,
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și
livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit.

15. Servicii
15.1. - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, Furnizorul are obligaţia de a presta şi
serviciile accesorii furnizării produselor (pregătirea autovehiculului pentru livrare,
transportul la destinația finală, livrarea), fără a modifica preţul contractului.
15.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită,
cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze Furnizorul de nicio obligaţie de garanţie
asumată prin contract.
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16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin prezentul
contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile
recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, Furnizorul are obligaţia de
a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare
a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau
materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
16.2. - (1) Perioada de garanţie acordată produselor, de către Furnizor este cea
declarată în propunerea sa tehnică, respectiv:
- ............... luni - general;
- ............... luni pentru caroserie (anticoroziune);
- ............... luni pentru defecte de vopsea.

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după
livrarea acestora la destinaţia finală.
16.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica în termen de maxim 24 de ore Furnizorului, în
scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.4. - La primirea unei astfel de notificări, dacă defecțiunea face obiectul garanției,
lucrările de reparații și înlocuirea pieselor defecte este gratuită, Furnizorul are obligaţia
de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul defect în timpul cel mai scurt, fără
costuri suplimentare pentru achizitor.
16.5 - Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii acestora.
16.6 - Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi
spezele Furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract.
16.7 - Constatarea defecțiunilor se va efectua la sediul reparatorilor autorizați ai
Furnizorului în prezența delegatului autorizat al Achizitorului.

17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului nu se modifică.

18. Amendamente
18.1 - Părţile contractante au dreptul ca pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, inclusiv prelungirea termenului acestuia, cu acordul
părților, prin act adiţional.

19.Subcontractanţi
19.1. - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2. - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
19.3. - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor, de modul în care
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor, de modul în
care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
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(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
19.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul
contractului şi va fi notificată achizitorului.

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în termenele
prevăzute.
20.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă perioada de
livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util,
Achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se
face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
20.3 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita
penalităţi Furnizorului.

21. Rezilierea contractului
21.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi
dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-
interese.
21.2 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 30 zile
de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea
contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
21.3 - În cazul prevăzut la pct. 21.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale
a contractului.

22. Cesiunea
22.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
22.2 - Furnizorul poate să cesioneze doar creanţele născute din acest contract,
obligaţiile născute rămânând în sarcina sa, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

23. Forţa majoră
23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.3 - 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.
23.4 - 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.
23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese.
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24. Soluţionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul şi Furnizorul vor face 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.
24.2 - Orice neînţelegere între părţile contractante care nu poate fi rezolvată pe cale
amiabilă în termen de 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, va fi supusă
spre soluţionare instanţei de judecată de competenţa teritorială pentru sediul
Achizitorului şi se va judeca în concordanţă cu legislaţia în materie.
24.3 - Părţile contractante se obligă să execute fără condiţii şi fără întârziere sentinţa
judecătorească pronunţată în instanţă.

25. Limba care guvernează contractul
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări
26.1 - (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.
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor Furnizor
................................................... .............................................
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ACHIZITOR FURNIZOR
........................................ ..........................................

A N E X Ă
la Contractul de furnizare

Nr._______/________________

Autoturism transport persoane tip berlină, marca ...................................
Caracteristici şi dotări ale autoturismului furnizat
......... .................
......... .................
Preţ unitar autoturism fără
TVA [lei]
Valoare [lei]
TVA [lei]
Valoare totală [lei]

Configuraţia autoturismului este conformă cu oferta furnizorului nr.......................,
achiziţia fiind atribuită în catalogul S.E.A.P. sub nr...............................

........................................ ..........................................


