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ta produsele pentru a veri�ca conformitatea lor cu speci�caţiile din Anunţul de Publicitate. Produsele care nu co
respund ca1itativ vor � refuzate de către achizitor, ele urmand a � înlocuite de furnizor în termen de 48 de ore d
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1. Introducere 

Caietul de sarcini conține, specificațiile tehnice care definesc, după caz și fără a se limita la cele 

ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță ale produsului 

solicitat. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. Oferta care nu respectă 

cerințele minime obligatorii prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi 

respinsă. 

Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit 

procedeu ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la 

standarde sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produselor ce 

urmează a fi achiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. 

Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea «sau echivalent». 

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din prezentul Caietul de Sarcini și nespecificată 

explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de 

către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului. 

Observații: 

1. Propunerea tehnică se va elabora în sensul asumării și detalierii tuturor cerințelor din caietul de 

sarcini, respectiv propunerea tehnică prezentată. 

2. Simpla copiere a specificațiilor tehnice NU presupune întocmirea propunerii tehnice. 

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse 

2.1 Informații despre autoritatea contractantă 

Autoritate contractantă: Inspectoratul pentru Situații de Urgență “POROLISSUM” al Județului 

Sălaj 

 Adresa sediu: B-dul Mihai Viteazu, nr. 57, mun. Zalău, județ Sălaj, Telefon: 0260611212, Fax 

0260615621,, România. 

Adresă de corespondență: B-dul Mihai Viteazu, nr. 57, mun. Zalău, județ Sălaj, România. 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde ansamblul specificaţiilor tehnice minime obligatorii privind 

furnizarea produselor care fac obiectul procedurii de atribuire, cerințe pe baza cărora fiecare Ofertant 

va elabora și depune, în cadrul ofertei sale, propunerea tehnică și propunerea financiară. 

Acest document este anexă la Contractul de furnizarece se încheie între Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj și ofertantul câștigător/ ofertanții câștigători. 

2.2 Informații despre beneficiile anticipate  

Prin achiziția realizată va creşte capacitatea de intervenţie în prevenirea infecţiilor cu COVID 19, a 

personalului Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj. 

asigurând astfel sistemele de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale – scannere 

termice, necesare pentru supravegherea activă pe fluxurile de personal. 

2.3 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul 

Nu este cazul. 

3 Descrierea produselor solicitate 

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor 

Prin achiziția realizată se vor asigura sistemele de măsurare și detectare la distanță a temperaturii 

corporale (scannere termice), necesare personalului desemnat pentru monitorizarea și supraveghea 

fluxului de persoane suspecte de infectarea cu COVID 19, în cadrul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj. 

3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor 
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Obiectivul specific asociat furnizării produselor care fac obiectul contractului de furnizare, este 

achiziționarea de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj a unui 

sistem de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale (scannere termice), în vederea 

acoperirii necesităților pentru a preveni răspândirea virususlui COVID 19.  

3.4 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate 

3.4.1 Produse solicitate:  

Produsele care vor fi achiziționate în cadrul acestei achiziții directe se regăsesc Programul de investiții 

al MAI. 

3.4.1.1 Sisteme de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale (scannere termice) 

3.5 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul 

Nu este cazul fiind produse cu o utilizare imediată. 

3.5.1 Garanția  

a. Garanția produsului 

Produsul care face obiectul contractului de furnizare trebuie să fie acoperit de garanţie pentru cel puţin 

perioada de garanţie solicitată în cadrul Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul caiet de 

sarcini punctul 35. 

b. Garanția de bună execuție 

Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului, de ambele părți, în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului. 

Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului la care se adaugă 

14 de zile. 

Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare,prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în 

condiţiile legii, care devine anexă la contractul. 

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului 

3.5.2.1 Produsele achiziţionate vor face parte din domeniul privat al statului și vor fi administrate de 

către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj. 

Cantitate  

Maximă 

contract de 

furnizare 

Unita

te de 

măsu

ră 

Loc de 

livrare 

Data de livrare 

și punere în 

funcțiune 

solicitată 

Specificații tehnice 

SAU cerințe 

funcționale minime  

Durata minimă 

solicitată de 

garanție a 

produselor 

Instruire 

solicitată 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1 Buc. 

B-

dul.Mihai 

Viteazu nr. 

57, mun. 

Zalău, 

județ Sălaj 

Conform 

cerințelor din 

specificațiile 

tehnice din 

Anexa nr. 1  la 

prezentul caiet de 

sarcini, punctul 

77. 

Produsele ofertate 

vor corespunde din 

punct de vedere 

tehnic cu 

specificațiile tehnice 

minime solicitate 

din Anexa nr. 1 la 

prezentul caiet de 

sarcini. 

Conform cerințelor 

din specificațiile 

tehnice din Anexa 

nr. 1  la prezentul 

caiet de sarcini, 

punctul 35. 

Conform 

cerințelor din 

specificațiile 

tehnice din Anexa 

nr. 1 la prezentul 

caiet de sarcini, 

punctele 55-61. 
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3.5.2.2. Livrarea și punerea în funcțiune a produselor se va realiza la adresa de livrare prevăzut în  

prezentul caiet de sarcini. 

3.5.2.3. Termenul de livrare și punere în funcțiune ofertat va curge de la data semnării contractului de 

furnizare de către ambele părţi sau, după caz, de la data intrării în vigoare a contractului furnizare.  

3.5.2.4. Pentru clauzelor contractuale (cantitate ofertată şi termen de livrare și punere în funcțiune 

pentru cantitatea ofertată) în perioada de derulare a contractului furnizare se aplică următoarele: 

(a) Daunele-interese vor fi considerate penalități şi vor fi plătite de către Furnizor în cuantum de 1% 

pe zi întârziere din valoarea contractului de furnizare aferent respectivului produs.  

(b) Contractul de furnizare se desfiinţează de plin drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în 

justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă cu plata de daune-interese, calculate conform celor de 

mai sus; 

3.5.2.5. Livrarea și punerea în funcțiune se va asigura pe cheltuiala ofertantului declarat câştigător şi 

semnatar al contractului de furnizare, iar contravaloarea acestor costuri va fi inclusă în prețul ofertat. 

3.5.2.6. Ofertantul declarat câştigător şi semnatar al contractului de furnizare va ambala și eticheta 

produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora 

către destinația stabilită. 

3.5.2.7. Transportul și toate costurile asociate vor fi incluse în fundamentarea preţului ofertat pe 

produsul care face obiectul contractului de furnizare astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la 

prezentul caiet de sarcini. 

3.5.2.8. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul 

transportului și cauzate de orice factor extern, pe cheltuiala furnizorului. 

3.5.2.9. Ofertantul declarat câştigător şi semnatar al contractului de furnizare este responsabil pentru 

livrarea și punerea în funcțiune produselor în termenul asumat. 

3.5.2.10. Livrarea și punerea în funcțiune se vor efectua conform condițiilor prevăzute în Anexa nr. 1 

inclusiv, dar fără a se limita la: 

a) Termenul de livrare și punere în funcțiune este cel menționat în Anexa nr. 1 punctul 78. Un 

produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și 

sistemele de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale (scannere termice) sunt 

instalate, funcționează la parametrii agreați și sunt acceptate de Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj (Achizitor); 

b) Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și 

menținerii în funcțiune; 

c) Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, 

expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului; 

d) Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. 

e) Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul 

transportului și cauzate de orice factor extern și va fi în responsabilitatea furnizorului; 

f) Furnizorul este responsabil pentru livrarea și punerea în funcțiune a produselor în termenul 

asumat prin propunerea tehnică și se consideră că a avut în vedere toate dificultățile pe care le-

ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri 

suplimentare. 

3.5.3 Operațiuni cu titlu accesoriu 

3.5.3.1 Instalare, punere în funcțiune, testare 

Instalarea, punerea în funcțiune și testarea se vor efectua conform condițiilor prevăzute în Anexa nr. 1 

punctele 47-54, inclusiv, dar fără a se limita la: 
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a) Furnizorul va instala produsele la locul de instalare indicat de Achzitor și va efectua orice altă 

configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor; 

b) Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările 

necesare pentru a pune produsele în funcțiune; 

c) Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura 

instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile 

necesare pentru o funcționare optimă; 

d) După instalare și punere în funcțiune, Achizitorul și Furnizorul vor efectua teste funcționale ale 

produsului conform cerințelor din specificațiile tehnice prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul 

caiet de sarcini. 

3.5.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare 

Furnizorul este responsabil și va asigura instruirirea personalului desemnat conform cerințelor din 

specificațiile tehnice prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini, punctele 55-61. 

3.5.3.3 Mentenanța preventiva în perioada de garanție 

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale 

sistemului de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale (scanner termic) care se 

efectuează pe parcursul perioadei de garanție al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura 

funcționarea optimă a sistemului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare. 

Furnizorul este responsabil și va asigura mentenanța sistemelor de măsurare și detectare la distanță a 

temperaturii corporale (scannere termice) conform cerințelor din specificațiile tehnice prevăzute în 

Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini pe perioada de garanție, punctul 62 lit. f). 

3.5.3.4 Mentenanța corectiva în perioada post-garanție  

Nu este aplicabil, nefiind solicitată prin caietul de sarcini. 

3.5.3.5 Suport tehnic 

Nu este aplicabil, nefiind solicitat prin caietul de sarcini. 

3.5.3.6 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de 

mentenanță 

Piesele de schimb și materialele consumabile în perioada post-garanție, se vor asigura astfel cum este 

specificat în Anexa nr. 1, parte integrantă din caietul de sarcini, punctul 63. 

3.5.4 Mediul în care este operat produsul 

Nu este aplicabil. 

3.5.5 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/recepția, punerea în funcțiune și 

instalarea 

Conform cerințelor din specificațiile tehnice - Anexa nr. 1 punctele 78-79 la prezentul caiet de sarcini. 

3.6 Atribuțiile și responsabilitățile Părților 

3.6.1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj are următoarele 

obligaţii: 

a) să verifice constituirea garanţiei de bună execuţie; 

b) să încheie contractul de furnizare cu acel/acei Furnizor  ţinând cont de ordinea din clasamentul 

rezultată în urma aplicării criteriului de atribuire a contractului; 

c) să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul contract de furnizare, așa cum s-a 

stabilit; 

d) să recepţioneze produsele furnizate în termenele convenite. Achizitorul dispune şi aprobă 

procesele verbale de punere în funcțiune a sistemelor de măsurare și detectare la distanță a 

temperaturii corporale (scanner termic) furnizate; 
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e) să recepţioneze produsul furnizat, în termenul convenit, conform standardelor şi/sau 

performanţelor prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract și în concordanță cu 

cerințele caietului de sarcini; 

f) să monitorizeze derularea contractului, cât şi modul de implementare a contractului; 

g) să recepţioneze produsul furnizat şi să verifice existenţa documentelor care însoţesc produsul 

livrat; 

h) să verifice existenţa tuturor documentelor justificative necesare pentru efectuarea plăţilor; 

i) să urmărească respectarea termenului de livrare și punere în funcțiune stabilite prin contract; 

j)  să plătească Furnizorului preţul produsuluir achiziționat conform termenelor și condițiilor 

prevăzute în contract; 

k) să verifice realizarea părţilor subcontractate din contractul, dacă este cazul; 

3.6.3 Obligațiile ofertantului declarat câștigător: 

a) se obligă să depună garanţia de bună execuţie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

semnarea contractului de ambele părţi; 

b) se obligă ca sistemul de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale (scannere 

termice) să fie furnizate să respecte specificațiile tehnice şi calitatea prevăzute în prezentul 

caiet de sarcini, precum şi propunerea tehnică asumată; 

c) se obligă să furnizeze produsul în termenul ofertat și asumat. Produsul va fi transportat și 

livrate la destinatia finala pe cheltuiala Furnizorului; 

d) este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de livrare și punere în funcțiune 

utilizate pe toată durata contractului; 

e) este responsabil pentru deținerea şi menţinerea valabilităţii tuturor documentelor solicitate în 

specificațiile tehnice; 

f) va asigura transportul și punerea în funcțiune a sistemului de măsurare și detectare la distanță a 

temperaturii corporale (scanner termic) la adresa de livrare indicată de către achizitor în 

contract; 

g) are obligația de a furniza produsele, ambalate, marcate și etichetate conform prevederilor 

legislației în vigoare; 

h) să asigure să asigure mentenanță în perioada de garanție conform punctului 64 din Anexa nr. 1 

la prezentul caiet de sarcini. 

4. Documentații ce trebuie furnizate în legătură cu produsul  

Documentele pe care Furnizorul trebuie să le prezinte la livrarea și punerea în funcțiune către 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj sunt cele menţionate în 

specificaţiile tehnice Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. 

5. Recepția produselor 

5.1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj se obligă să 

recepţioneze sistemul de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale (scanner termic) 

furnizat și pus în funcțiune în termenele convenite. 

5.2. Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj dispune şi aprobă 

procesele verbale de punere în funcțiune a sistemului de măsurare și detectare la distanță a temperaturii 

corporale (scanner termic) furnizat.  

5.3. Recepţia produselor se va face la adresa de livrare invocată de achizitor, respectiv mun Zalău, B-

dul Mihai Viteazu nr. 57 

5.4. Confirmarea de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al Județului 

Sălaj a faptului că produsul a fost livrat și pus în funcțiune și corespund cu specificațiile tehnice din 
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caietul de sarcini și propunerea tehnică se face prin întocmirea de către Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj a unui proces-verbal de punere în funcțiune a sistemului 

de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale (scanner termic) care va fi semnat de 

reprezentanții Furnizor.   

5.5. Recepţia, respectiv, procesul-verbal de punere în funcțiune a sistemului de măsurare și detectare la 

distanță a temperaturii corporale (scanner termic) se efectuează la livrarea și punerea în funcțiune a 

acestora, în vederea verificării conformităţii produsuluir furnizat cu specificaţiile din propunerea 

tehnică.  

5.6. Recepţia, respectiv, procesul-verbal de punere în funcțiune a sistemului de măsurare și detectare la 

distanță a temperaturii corporale (scanner termic) va fi efectuată de către Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj pe baza documentelor prezentate de Furnizor 

astfel cum sunt solicitate în caietul de sarcini.  

5.7. Recepția produsului furnizat se finalizează prin întocmirea şi semnarea procesului verbal de 

recepție de punere în funcțiune a sistemuluir de măsurare și detectare la distanță a temperaturii 

corporale (scanner  termic ), semnat, fără obiecțiuni, de către ambele părți în baza următoarelor 

documente: 

a) aviz de însoțire marfă, dacă este cazul; 

b) declaraţie de conformitate; 

c) certificat de garanţie; 

d) fişa tehnică a produsului, după caz; 

e) instrucţiuni de utilizare şi depozitare în limba română în format tipărit şi pe suport 

electronic/optic; 

f) orice alte documente solicitate în specificațiile tehnice – Anexa nr. 1 la prezentul caiet de 

sarcini. 

6. Modalități si condiții de plată 

6.1 Furnizorul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul contractului, 

datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Factura va fi trimisă în original la adresa 

specificata de Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj. 

6.2 Plata care urmează a fi realizată în cadrul contractului  se va face numai după emiterea facturii şi a 

aprobării procesului-verbal de punere în funcțiune a sistemului de măsurare și detectare la distanță a 

temperaturii corporale (scanner termic) fără obiecţii de către Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj pentru produsul furnizat. 

6.3 Plata în favoarea Furnizorului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii 

fiscale în original și a tuturor documentelor justificative. 

6.4 Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj și sunt necesare revizuiri, clarificări 

suplimentare sau alte documente suport din partea Furnizor, termenul de 30 de zile pentru plata facturii 

se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond 

ale facturii. 

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“Porolissum” al Județului Sălaj și Furnizor (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor 

de muncă) 

7.1. Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

7.2. Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;  

7.3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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7.4 Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

7.5 Ordinul Inspectorului General nr. 1314 din 08.05.2020 

8. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, 

dacă este cazul 

8.1. Monitorizarea contractului de furnizare se asigură de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“Porolissum” al Județului Sălaj 

9. Anexe 

Anexa nr. 1 – Cerințe și specificații tehnice ale sistemelor de măsurare și detectare la distanță a 

temperaturii corporale – scannere termice  
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ANEXA NR. 1 LA CAIETUL DE SARCINI 

   

CERINȚE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE 

Sistem de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale - 

Scanner termic 

Cod CPV 38430000-8 - Aparate de detectare și de analiză 

 

1.  Achizitor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj. 

2. Specificațiile tehnice sunt parte integrantă din Caietul de sarcini şi constituie ansamblul cerinţelor pe 

baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

3. Echipamentul trebuie să asigure măsurarea și detectarea la distanță a temperaturii corporale a 

pasagerilor simptomatici pe fluxurile de intrare în țară pe aeroporturile internaționale. 

4.  Echipamentul trebuie să permită detectarea pasagerilor a căror temperatură corporală este mai mare sau 

egală cu 38
0
C. 

5.  Utilizarea echipamentului trebuie să permită eficientizarea prelucrării pasagerilor ceea ce va conduce la 

folosirea eficientă a resurselor și minimizarea efectelor în cazul descoperirii de persoane infectate cu 

diverși viruși. 

Cerințe funcționale: 

6. Scanare termică a grupurilor de oameni; 

7. Alarmare operator în cazul detecției de febră; 

8. Afișare imagine video în format termic; 

9. Portabilitate pentru mutarea rapidă între locații. 

Sistemul de măsurare a temperaturii la nivelul pielii va avea următoarea structură: 

10. Camera de scanare Radiometrică în infraroșu; 

11. Terminal portabil cu aplicație software pentru utilizare. Specificațiile tehnice ale   terminalelor portabile 

trebuie sa fie minim în concordanță cu cerințele software-ului. 

Specificații tehnice și cerințe funcționale minimale solicitate prin caietul de sarcini 

Specificaţii tehnice generale: 

12. Toate specificaţiile sunt minime și obligatorii; 

13. Toate echipamentele ofertate trebuie să fie noi, nefolosite. 

Descriere generală  

14.  Designul sistemului va fi cât mai compact. Sistemul va fi ușor de instalat și utilizat, relocarea în caz de 

necesitate urmând a se face foarte ușor; 

15. Sistemul va identifica în timp real unul sau mai multi indivizi aflați într-o mulțime de oameni. 

Camera de scanare radiometrică în infraroșu 

16.  Rezoluție  minim  330x250 pixeli; 

17. Grad de protecție minim IP65 sau echivalent;  

18. Minim 24 fps (frames per second); 

19. Trepied sau sistem de fixare reglabil; 

20. Carcasă metalică sau polimer termoplastic sau echivalent. 

Sursa de referință termică 

21. Interval minim de măsurare 35-42 grade C 

22. Precizie de măsurare cu o abatere de maxim +/- 0,5 grade C 

23. Sursa de alimentare 100-240 V, 50/60 Hz 

24. Tensiune de alimentare 12 V 
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25. Timp de răspuns: mai mic sau egal cu 0,2 sec. 

Terminal portabil cu aplicație software pentru utilizare 

26. Alarmă vizuală și sonoră în cazul detectării febrei 

27. Posibilitatea setării temperaturii la care se declanșează alarmă vizuală și sonoră 

28. Meniuri de configurare intuitive, în limba română/ engleză 

29. Scanare dinamică pentru grupuri de indivizi 

30. Afișare temperatură în grade Celsius 

31. Funcție stocare automată a imaginilor în care a fost detectat subiectul și a fost emisă alarma 

32. Dimensiune ecran vizualizare de minim 17” 

33. Kit tester/ calibrare – min.1 kit pentru fiecare aparat, dacă este cazul 

34. Punerea la dispoziția achizitorului a tuturor licențelor din componența sistemului 

NOTĂ:  

Furnizorul va pune la dispoziție toate materialele/ echipamentele/ conexiunile/ licențele soft necesare 

pentru punerea în funcțiune și utilizare a echipamentelor/sistemelor în locația indicată de către Achzitor. 

Se va pune la dispoziție geantă/ genți de transport a/ale sistemului (trepied/ sistem de fixare reglabil, 

laptop, cameră) 

Garanție  

35. Termenul de garantie este de minim 24 luni de la data livrării. (echipamentul este considerat livrat când 

toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi echipamentul funcţionează la parametrii 

agreaţi şi este acceptat de comisia de recepție desemnată din partea Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj). 

36. Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, 

inclusiv, dar fără a se limita la:   

37. Demontare, inclusiv închirierea de echipamente speciale necesare pe durata intervenţiei;  

38. Ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);   

39. Transport prin intermediul transportatorului, inclusiv transport international;  

40. Diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;   

41. Repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;   

42. Înlocuirea părţilor defecte;   

43. Despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;   

44. Instalarea în starea iniţială;   

45. Testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;   

46. Repunerea în funcţiune după fiecare intervenție. 

Instalare, punere în funcţiune si testare   

47. În cazul in care echipamentul este transportat în mai multe subansambluri, Furnizorul trebuie să 

instaleze toate componentele în mod corespunzător, asigurând-se în acelaşi timp că spaţiile unde s-a 

realizat instalarea rămân curate.  

48. După livrarea şi instalarea, furnizorul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate 

pentru a aduna toate ambalajele şi eliminarea acestora de la locul de instalare.   

49. Odată ce subamsamblele sunt asamblate, furnizorul va realiza apoi toate configurările/setările necesare 

pentru a pune produsele în funcţiune. 

50. Punerea în funcţiune include, de asemenea, toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura 

instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare 

pentru o funcţionare optimă.   
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51. După instalare şi punere în funcţiune, Comisia de recepție şi Furnizorul vor efectua teste funcţionale ale 

produsului.  

52. Furnizorul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Achizitorului toate testele 

pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi.  

53. Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a 

preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către Achizitor. 

54. Furnizorul va pune la dispoziție toate materialele pentru realizarea conexiunilor necesare pentru 

instalarea sistemului/echipamentelor.  

Instruirea personalului pentru utilizare/operare 

55. Furnizorul este responsabil pentru instruirea, fără costuri suplimentare, a personalului inspectoratului 

desemnat pentru operarea/utilizarea echipamentelor.  

56. Instruirea se va realiza la sediul inspectoratului, pentru un număr minim de 8 persoane.  

57. Scopul instruirii este de a transfera utilizatorilor cunoştinţele necesare pentru a opera echipamentul. 46. 

Instruirea va fi organizată în termen de  3 zile după ce sistemele sunt funcţionale şi trebuie să permită 

personalului: înţelegerea echipamentului; înţelegerea tuturor funcţionalităţilor; operarea 

echipamentului; informaţii despre mentenanţa de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; 

depistarea problemelor şi diagnosticare de baza; etc. 

58. Furnizorul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că 

personalul este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.   

59. Sesiunea de instruire se va desfăşura în limba română, la sediul inspectoratului.   

60. Furnizorul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel 

puţin: manuale de operare, fise tehnice, etc. 

61. Pentru personalul instruit pentru operare se vor emite atestate ce vor permite şcolarizarea de către 

titulari şi a altor persoane din cadrul inspectoratului. 

Service în perioada de garanţie  

62. Furnizorul va asigura service (fără costuri suplimentare) în perioada de garanţie în locația unde sistemul 

au fost instalate, după cum urmează: 

a) Asigurarea reparaţiilor accidentale care nu sunt acoperite de condiţiile de garanţie şi respectarea 

termenului în care se vor executa acestea, termen ce va fi convenit cu achizitorul la data 

constatării defecţiunii de către furnizor; 

b) Termenul maxim de constatare a defecţiunii este de 24 de ore de la notificarea primită de la 

utilizator;  

c)    Orice subansamblu care se va defecta în perioada de garanție va fi înlocuit de furnizor în 

maxim 7 zile. Pentru subansamblele înlocuite ca urmare a unor defecțiuni, garanția acestora se 

va reconsidera din momentul înlocuirii lor. 

d) Dacă valoarea subansamblelor defectate simultan depășește 50% din valoarea echipamentului, 

sau dacă perioadele de nefuncționare a echipamentului depășesc cumulat o perioada 

reprezentând 10% din perioada de garanție acordata echipamentului, beneficiarul poate obliga 

furnizorul să înlocuiască întregul echipament cu altul care să îndeplinească cerințele tehnice 

impuse, pe propria cheltuială; 

e) La data deschiderii ofertelor ofertantul va face dovada instruirii personalului propriu, prin 

prezentarea diplomelor / atestatelor emise de producător pentru personalul tehnic desemnat in 

cadrul propunerii tehnice. 

f) Mentenanța preventivă (revizii) se va efectua conform manualului de utilizare de la producător 

pus la dispoziție de către Furnizor. 
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Piese de schimb şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de mentenanţă 

corectiva după expirarea garanţiei  

63. Ofertantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb şi orice alte materiale consumabile pentru 

o perioada de minim 4 ani după expirarea perioadei de garanţie; 

Obligaţiile Ofertanților/Furnizorului 

64. Condiţia de livrare: DDP ( franco beneficiar) – cu punere în funcţiune; 

65. Ofertanții trebuie sa dețină sistem de management al calității certificat conform EN ISO 9001 (sau 

echivalent) cel puțin pentru distribuire, reparații si întreținere echipamente electronice.  

66. Furnizorul are obligația de a furniza numai echipamente noi, certificate conform standardelor europene 

și internaționale în vigoare la data furnizării. 

67. Echipamentele vor respecta prevederile HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, precum şi prevederile 

HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de 

muncă. 

68. Prezentarea de schițe detaliate / fotografii ale echipamentelor ofertate;  

69. Declarație a producătorului din care să reiasă că echipamentele ofertate nu sunt prototip 

70. Prezentarea a cel puțin un fișier video din care sa reiasă detaliile de instalare, funcționare și utilizare ale 

echipamentelor. 

71. Furnizorul va pune la dispoziție toate materialele/echipamentele/conexiunile/licențele soft necesare 

pentru punerea în funcțiune și utilizare a echipamentelor/sistemelor în locațiile indicate de către 

Achizitor. 

72. Se va pune la dispoziție geantă/ genți de transport a sistemului (trepied/ sistem de fixare reglabil, laptop, 

cameră) 

NOTĂ: 

Ofertele care nu fac dovada explicită a cerințelor tehnice vor fi considerate neconforme.  

Oferta tehnică va fi prezentată în limba româna. Oferta tehnică depusă de ofertanții străini poate fi 

prezentată în limba de origine, cu condiția ca aceasta să fie însoțită de o traducere autorizată în limba 

româna. 

Documentaţie tehnică 

73. La livrare, echipamentele vor fi însoţite de câte 2 exemplare (format electronic şi suport hârtie) în limba 

engleză şi/ sau română ale următoarelor documente : 

74. Certificatul de calitate şi garanţie 

75. Manual de exploatare 

76. Manual de întreţinere şi service  

77. Data de livrare și punere în funcțiune: maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a contractului. 

Recepția 

78. Recepţia finală a echipamentelor se va efectua pe baza de proces verbal cantitativ și calitativ semnat de 

Furnizor şi comisia de recepție desemnată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“Porolissum” al Județului Sălaj după punerea în funcțiune și efectuarea tuturor probelor și reglajelor 

necesare funcționării sistemelor, confirmate de Achizitor. 

79. Furnizorul va notifica în scris Achizitorul despre data livrării și a punerii în funcțiune în vederea 

efectuării recepției produselor, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte. 

Marcare și ambalare 

80. Produsele trebuie să aibă la vedere inscripționate (ex: prin poansonare) producătorul, seria și anul de 

fabricație.  
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81. Furnizorul va aplica pe fiecare produs elemente de vizibilitate (etichete), conform precizărilor 

comunicate de către Achizitor la încheierea contractului. 

82. Produsele vor fi ambalate conform specificației tehnice de la producător. 

Modalităţi și condiţii de plată   

83. Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate.  

84. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului de furnizare, datele de emitere şi de scadenţă a 

facturii respective.  

85. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de către Achizitor.   

86. Factura va fi emisă după semnarea de către Achizitor a procesului verbal de recepţie, acceptat, după 

livrare, instalare şi punere în funcţiune.  

87. Procesul verbal de recepţie cantitativ și calitativ va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar 

realizării plăţii, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:   

a) certificatul de calitate şi garanţie;   

b) declaraţia de conformitate;   

c) avizul de expediţie a produsului;   

88. Termenul de plată este maxim 30 de zile de la recepția cantitativă și calitativă și de la data emiterii 

facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificativ.



 

MODEL 

 

CONTRACT DE FURNIZARE  

NR………./……………. 

 

 

1. Părţile contractului  

 În temeiul prevederilor: 

- OUG nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum 

și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate; 

- Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

- Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;  

- Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al Județului Sălaj, cu sediul în ........................, 

cod fiscal ......................., cont ............................, reprezentat prin ............................ funcția 

........................ , în calitate de Achizitor, pe de o parte, 

Și  

...[se va completa la data semnării contractului]……………………. cu sediul în 

……………………………….., nr. de  înregistrare în Registrul Comertului, telefon ………., fax 

…………., având CIF…………….., cont IBAN ……………………….. deschis la ……………….., 

reprezentată prin …………………., funcția ........................, în calitate de Furnizor,  

pe de altă parte, 

cu respectarea următoarelor clauze: 

2. DEFINIŢII 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Achizitor și  Furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract; 

b) Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului contract , în 

condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

c) Caiet de sarcini - documentul cuprinzând în detaliu specificațiile tehnice ale produselor care 

fac obiectul contractului. 

d) Caz fortuit - Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost 

chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

e) Contract de furnizare- actul juridic încheiat între Achizitor și Furnizorul de produse în 

calitate de Furnizor. 

f) Conflict de interese – orice situaţie influenţând capacitatea furnizorui de a exprima o opinie 

obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate 

intereselor Achizitorului. 



 

g) Data semnării - înseamnă data semnării prezentului contract de către ultima dintre părțile 

semnatare. 

h) Data intrării în vigoare – este data prezentării dovezii de constituire a garanției de bună 

execuție. 

i) Defecte - sunt orice defecte constatate la recepția cantitativă și calitativă a produselor sau ca 

urmare unui raport de încercare/ expertiză tehnică efectuat(ă) pentru verificarea specificaţiilor 

tehnice ale produselor livrate în corespondenţă cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini/ 

propunerea tehnică și /sau de legislaţia incidentă.  

j) Forță majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil 

independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu 

putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă îndeplinirea 

obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale 

activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, 

insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, 

deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai 

presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare 

de diligență. 

k) În scris - reprezintă orice comunicare în formă scrisă, indiferent de modalitatea de 

transmitere (fax, poștă/ curierat, e-mail), însoțită de confirmare de primire. 

l) Locul livrării - este destinaţia finală, respectiv adresa precizată în documentaţia de atribuire  

unde Furnizorul trebuie să livreze produsul/produsele.  

m) Mentenanță -  totalitatea operațiilor de întreținere și reparație ale unui sistem tehnic. 

n) Ofertă – actul juridic prin care Furnizorul şi-a manifestat voința de a se angaja, din punct de 

vedere juridic, în acest contract și cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică precum 

și alte documente care au fost menționate în documentația de atribuire. 

o) Penalitate – suma de bani plătibilă de către una dintre părțile contractante către cealaltă parte 

în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contractul, în caz de neîndeplinire a unei părți a 

contractului t sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin 

documentele contractului. 

p) Prejudiciu – paguba produsă Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dobrogea” al 

Județului Constanța de către Furnizor prin neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu 

întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa prin contractul furnizare.  

q) Propunerea financiară - document al ofertei care cuprinde informaţiile referitoare la preţuri, 

tarife şi alte condiţii financiare şi comerciale necesare îndeplinirii condiţiilor specificate în 

documentaţia de atribuire.  

r) Propunerea tehnică - document al ofertei elaborat pe baza cerințelor tehnice din caietul de 

sarcini.  

s) Standard - specificație tehnică, adoptată de un organism de standardizare recunoscut, pentru 

aplicare repetată sau continuă, și poate fi unul dintre următoarele: 

o Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare 

internațional, 

o Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană, 

o Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea 

Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii, 

o Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 



 

o Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului 

furnizării produsului / produselor care ar fi respectate de către orice Furnizor 

diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care furnizează produse 

și pe care Furnizorul este obligat să le respecte în furnizarea oricărui și tuturor 

produselor incluse în prezentul contract, dacă și după cum este cazul; 

t) Recepție cantitativă și calitativă - activitate care se finalizează cu întocmirea procesului 

verbal de recepţie cantitativă și calitativă încheiat la adresa de livrare a produselor, prin care 

se confirmă/ infirmă furnizarea produselor conform ofertei. 

u) Termenul de livrare - reprezintă termenul în care Furnizorul trebuie să livreze produsele, 

conform celor precizate în oferta depusă raportat la cerințele din documentația de atribuire. 

v) Termenul de punere în funcțiune - reprezintă termenul în care Furnizorul trebuie să 

realizeze instalarea tuturor configurărilor/setărilor/ajustărilor necesare pentru a asigura 

performanța și calitatea produselor, cu toate componentele necesare pentru o funcționare 

optimă.  

w) Valoarea contractului de furnizare- este calculată pe baza cantităților care fac obiectul 

acestuia şi a prețurilor unitare în lei fără TVA ofertate în urma atribuirii. 

x) Valoarea facturii – reprezintă suma plătită Furnizorului de către Achizitor în lei.  

y) Zile –  zile calendaristice, cu excepția situațiilor în care se prevede expres că sunt zile 

lucrătoare. 

3. INTERPRETARE 

3.1 În prezentul contract de furnizare cu excepţia unei prevederi contrare exprese, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract de furnizare. 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI  

4.1 Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea produselor ...........................................(se va 

completa la semnarea contractului) ................ 

4.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la adresa de livrare indicată în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin documentele prevăzute la art. 5.1. 

4.3 Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele prevăzute la pct. 4.1 şi să plătească preţul 

convenit în prezentul contract.            

5.DOCUMENTELE CONTRACTULUI  

5.1 Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare – Anexa ...; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de 

evaluare – Anexa ....; 

c) acordul de asociere – Anexa nr....., dacă este cazul; 

d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul – Anexa nr. …; 

e) contract de subcontractare, dacă este cazul – Anexa nr... 

g) garanţia de bună execuţie – Anexa nr. ....; 

5.2 Documentele menţionate la art. 5.1. sunt părţi integrante ale contractului. În caz de ambiguitate 

sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi interpretate în ordinea mai sus menţionată.  

6. CANTITATEA PRODUSELOR 

6.1 Cantitatea produselor care urmează a fi livrată în baza contractului este:  



 

Nr. 

Crt. 

Denumire produs U.M. Cantitate  

 

1.    

7. VALOAREA CONTRACTULUI  

7.1 Valoarea contractului aferentă cantităţilor specificate la art. 6 la prezentul contract, este de 

.................... lei, fără T.V.A, la care se adaugă TVA în valoare de ............... lei. 

7.2 La stabilirea valorii contractului s-a avut în vedere prețul unitar al produselor în lei fără TVA 

rezultat în urma atribuirii. 

8. FACTURARE ŞI PLĂŢILE CONTRACTULUI  

8.1 Plăţile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii 

de către Furnizor şi a aprobării procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă fără obiecţii de 

către Achizitor pentru produsele furnizate.  

8.2 Plata contravalorii produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii emisă de 

către Furnizor pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale. 

8.3 Plata produselor achiziționate şi recepţionate în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi la art. 

23 se va efectua de către Achizitor în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 

privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani 

rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, în termen 

de  30 de zile calendaristice de la data primirii și înregistrării facturii la sediul Achizitorului şi a 

recepţiei cantitative și calitative a produselor. 

8.4 Dacă factura are elemente eronate și/sau erori de calcul identificate de Achizitor și sunt necesare 

revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Furnizorului, termenul de 30 

de zile, pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii 

condițiilor de formă și de fond ale facturii. 

9. AJUSTAREA PREŢULUI 

9.1 Pe parcursul îndeplinirii contractului preţurile unitare sunt ferme şi nu se ajustează. 

10. DURATA CONTRACTULUI  

10.1 Prezentul contract intră în vigoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie, dar nu mai 

târziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ultima parte  și este valabil până la 

………………….(se va completa la semnare). 

11. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE  

11.1 Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data semnării contractului, de ambele părți, în cuantum de ............................... reprezentând  5% din 

valoarea fără TVA a contractului. 

11.2 Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului la care se 

adaugă 14 de zile. 

11.3 Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare,prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în 

condiţiile legii, care devine anexă la contractul. 

11.4 Garanţia de bună execuţie va fi irevocabilă şi va prevedea că plata garanţiei de bună execuţie se 

va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu 

privire la culpa Furnizorului. 



 

11.5 Garanţia de bună execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii 

sau consorţiului. 

11.6 Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului, la care se 

adaugă 14 zile. 

11.7 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 

parcursul derulării contractului în limita prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi îndeplineşte 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Furnizorului, precizând totodată 

obligaţiile care nu au fost respectate și modul de calcul al prejudiciului. 

11.8 În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Furnizorul are obligația de a 

reîntregi garanția în cauză, raportat la restul contractului rămas de executat. 

11.9 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în cel mult 14 zile de la data a 

îndeplinirii de către Furnizor a tuturor obligaţiilor asumate prin contractul şi a furnizării întregii 

cantităţi a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale,  dacă nu e 

ridicată nicio pretentie, până la acea dată, asupra acesteia. 

12. GARANŢIA ACORDATĂ PRODUSELOR 

12.1 Furnizorul  are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt noi, nefolosite. 

12.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie 

ce apare în legătură cu această garanţie. 

12.3 La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia situaţia în cel mai 

scurt timp posibil, dar nu mai mult de 2 zile calendaristice. 

12.4 Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze situaţia în perioada 

convenită, Achizitorul are dreptul de a se aproviziona de la alt Furnizor, pe riscul şi pe cheltuiala 

Furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea 

faţă de Furnizor. 

12.5  Furnizorul este obligat la repararea integrală a oricărui prejudiciu cauzat Achizitorului de 

calitatea necorespunzătoare a produselor. 

13.OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 

13.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

13.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele furnizate în termenele convenite. 

13.3 Achizitorul se obligă să colaboreze cu Furnizorul şi să pună la dispoziţia acestuia  informaţiile 

pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

13.4 Achizitorul se obligă să achiziţioneze si să recepţioneze produsele furnizate, în termenul 

convenit, conform standardelor şi/sau performanţelor prezentate în propunerea tehnică, anexă la 

prezentul contract și în concordanță cu cerințele caietului de sarcini. 

14. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI 

14.1 Furnizorul se obligă ca produsele furnizate să respecte cerinţele tehnice şi de calitate prevăzută 

în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexă la prezentul contract. 

14.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul convenit la art. 22. Produsele vor fi 

transportate, livrate și puse în funcțiune la destinaţia finală pe cheltuiala Furnizorului. 

14.3 În cazul în care Furnizorul nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract, Achizitorul 

are dreptul de a considera că Furnizorul nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor acestuia. 

14.4 Furnizorul este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de livrare utilizate pe 

toată durata contractului. 



 

14.5 Furnizorul este responsabil pentru deținerea şi menţinerea valabilităţii tuturor autorizațiilor și 

certificatelor necesare pentru furnizarea produselor conform legislației în vigoare.  

14.6 Furnizorul are obligația de a furniza produsele, ambalate, marcate și etichetate conform 

prevederilor legislației în vigoare. 

14.7 Furnizorul va asigura transportul produselor la adresele de livrare indicate de către achizitor, pe 

riscul său. 

14.8 Furnizorul se obligă să depună garanţia de bună execuţie în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi. 

14.9 Asigurarea produselor pe timpul livrării, a manipularii şi a transportului până la destinaţia finală 

(adresa de livrare) este în sarcina Furnizorului. 

15.ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI, dacă este cazul 

15.1 Fiecare asociat este responsabil individual şi în solidar faţă de Achizitor fiind considerat ca 

având obligaţii comune şi individuale pentru executarea contractului. 

15.2 Membrii asocierii înţeleg şi confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat 

de asociere să acţioneze în numele său şi este autorizată să angajeze asocierea în cadrul contractului. 

15.3 Membrii asocierii înţeleg şi confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească dispoziţii 

din partea Achizitorului şi să primească plata pentru şi în numele asociaţilor care constituie 

asocierea. 

16. SUBCONTRACTANŢI, dacă este cazul 

16.1 Contractul de subcontractare se constituie anexă la prezentul contract. 

16.2 Furnizorul a subcontractat …………………( se va prezenta partea din contract  ce face 

obiectul subcontractarii) către subcontractantul/ subcontractanţii ………………………..( se vor 

prezenta datele de identificare ale acestuia/acestora).  

16.3 Valoarea de subcontractare este de ......... lei din contractul. 

16.4 Dispoziţiile prevăzute la art. 16.1. -16.3. nu diminuează răspunderea Furnizorului în ceea ce 

priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract, Furnizorul fiind responsabil de acţiunile, 

abaterile, neglijenţa subcontractanţilor săi. 

16.5 În cazul în care Furnizorul încheie un contract de subcontractare fără acordul achizitorului, 

acesta aplică sancţiunea pentru încălcarea contractului prevăzută la art. 18.6. 

17.  STANDARDE 

17.1 Produsele care vor fi furnizate în baza contractului vor fi în conformitate cu standardele la care 

Furnizorul a făcut referire în propunerea sa tehnică. 

17.2 Când nu este menţionat niciun standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele 

sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 

 

18.OBLIGAŢII PRIVIND DAUNELE-INTERESE ŞI PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE 

PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

18.1  Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

i. reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

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

utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; 

ii.daune-interese şi penalităţi aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate 

intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor contractului de furnizare calculate 

în funcţie de prevederile art. 18.2 şi art. 18.5; 



 

iii.costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente eventualelor încălcări ale dreptului de 

proprietate intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor contractului furnizare. 

18.2 1) Furnizorul se obligă să răspundă solicitării Achizitorului de a încheia contractul de furnizare. 

Dacă acesta refuză semnarea contractului furnizare sau nu mai are capacitatea de a răspunde 

solicitărilor achizitorului de a încheia contractul, Furnizorul informează în termen de 1 zi lucrătoare 

asupra incapacităţii de a livra produsele şi va suferi consecințele prevăzute în caietul de sarcini 

pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina lui, după cum urmează: 

(a) Furnizorul în culpă datorează daune-interese calculate ca urmare a diferenţei rezultate dintre 

preţul ofertat de acesta şi preţul la care Achizitorul va achiziţiona efectiv întreaga cantitate a 

produselor ce fac obiectul contractului de furnizare; 

(b) daunele-interese datorate conform alin. (1) vor fi plătite de către Furnizor în termen de 

maximum 30 de zile de la data înștiințării primite din partea Achizitorului conform 

documentației justificative; 

(c) contractul de furnizare se desfiinţează de plin drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în 

justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă cu plata de daune-interese, calculate conform 

celor de mai sus; 

2) Pentru nerespectarea termenului de punere în funcțiune/ a cantităților ofertate în perioada de 

derulare a contractului de furnizare sunt aplicabile următoarele: 

(a) Daunele-interese vor fi considerate penalităţi şi vor fi plătite de către Furnizor în cuantum de 1% 

pe zi întârziere din valoarea contractului de furnizare aferent respectivului produs.  

(b) Contractul de furnizare se desfiinţează de plin drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în 

justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă cu plata de daune-interese, calculate conform celor 

de mai sus; 

18.3 În cazul prevăzut la art. 18.2, alin.(1) Achizitorul, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

constatarea situaţiei, ofertantului situat pe locul următor să încheie contractul de furnizare. 

18.4 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţiile de plată în 

termenul convenit, atunci Furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, 

aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 

privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani 

rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

18.5 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile semnatare, 

în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea acestuia unilateral şi de a pretinde plata 

de daune-interese. 

19.CESIUNEA 

19.1 Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial drepturile şi obligaţiile asumate prin 

prezentul contract.  

20.  CONFLICTUL DE INTERESE  

20.1 Părțile semnatare vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie de 

conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului încheiat, 

în mod obiectiv şi imparţial.  

20.2 Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, 

afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături 

ori interese comune. În situaţia apariței unui potențial conflict de interese Furnizorul notifică în scris 

Achizitorul în termen de 5 zile despre această situaţie.  



 

20.3 În cazul în care Furnizorul se află în situaţie de conflict de interese sau într-o situaţie care, deşi 

nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și cu bună 

știință sau din rea voință nu aduce la cunoștința achizitorului această situație în termenul prevăzut la 

art. 20.2, aceasta dă dreptul Achizitorului de a rezilia contractul de furnizare cu notificare prealabilă 

și fără acordul Furnizorului. 

21. AMBALARE ŞI MARCARE 

21.1 Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să reziste, 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, în aşa fel încât să ajungă în bună stare 

la adresa de livrare. 

21.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 

coletelor (foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea Achizitorului.  

22. LIVRAREA PRODUSELOR 

22.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele care fac obiectul contractului  în termen de maxim  

.........[se va completa la data semnării contractului], la următoarea adresă  de livrare: 

..................................(se va înscrie adresa completă de livrare). 

22.2 În situația în care Achizitorul își modifică adresa de livrare, în cadrul aceleiași localități, 

Furnizorul se obligă să livreze produsele, la noua adresă comunicată de Achizitor, fără costuri 

suplimentare. 

22.3 Furnizorul are obligaţia să respecte condițiile de livrare și transport prevăzute în caietul de 

sarcini.  

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

clauzelor de recepţie a produselor. 

22.5 Orice depăşire a termenului maxim de livrare specificat la art. 22.1 dă dreptul Achizitorului de a 

aplica penalităţi de întârziere, în procent de 1% pe zi din valoarea produselor nelivrate. 

22.6 În cazul livrărilor parţiale, se va considera că obligaţia de livrare a fost îndeplinită integral în 

momentul în care toate produsele din cadrul tranşei respective au fost livrate şi recepţionate cantitativ 

şi calitativ în conformitate cu art. 23. 

23. RECEPŢIA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A PRODUSELOR 

23.1 Achizitorul sau reprezentantul său desemnat are obligația de a efectua recepția cantitativă şi 

calitativă a produselor achiziționate și are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu documentele prevăzute la pct. 5.1. 

23.2 Recepţia produselor se va face de către Achizitor la adresa de livrare a acestora. 

23.3 Confirmarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate și puse în funcțiune total și 

corespund cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini și propunerea tehnică se face prin întocmirea 

de către Achizitor a unui proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă care va fi semnat de 

reprezentanții Furnizor.    

23.4 Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se efectuează la livrarea acestora şi constă în 

efectuarea următoarelor operaţiuni: 

a) recepţia cantitativă reprezintă inspectarea şi verificarea prin numărarea produselor furnizate; 

b) recepţia calitativă în vederea verificării conformităţii produselor furnizate cu specificaţiile din 

propunerea tehnică va fi efectuată de către Achizitor pe baza documentelor prezentate de Furnizor 

astfel cum sunt solicitate prin caietul de sarcini.  

24. INSOLVENȚĂ ȘI FALIMENT 



 

24.1 În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva Furnizorului, acesta are 

obligația de a notifica Achizitorul în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii. 

24.2 Furnizorul are obligația de a prezenta Achizitorului, în termen de 10 (zece) de zile de la 

notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de insolvență 

asupra contractului  și asupra livrărilor și de a propune măsuri, acționând ca un furnizor diligent. 

24.3 În cazul în care Furnizorul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o 

situație care produce efecte similare, Furnizorul este obligat să acționeze în același fel cum este 

stipulat la clauza 24.1 din prezentul contract. 

24.4 Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauza 24.2 din prezentul contract, nu 

poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de Achizitor. 

25. SUSPENDAREA CONTRACTULUI  

25.1 În cazul în care executarea contractelor este viciată de erori substanţiale,  nereguli sau de fraudă, 

Achizitorul va suspenda executarea contractului cu înștiințarea prealabilă a Furnizorului. 

25.2 În cazul suspendării/sistării temporare a furnizării produselor, durata contractului se va prelungi 

automat cu perioada suspendării/sistării. 

26. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

26.1 Prezentul contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate 

obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate. 

26.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul, fără însă a fi afectat dreptul de 

a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă: 

(i) Furnizorul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către  

achizitor, prin care i se solicită remedierea neconformității sau executarea obligațiilor care 

decurg din prezentul contract; 

(ii) Furnizorul subcontractează părți din contractul fără obţinerea acceptului din partea 

achizitorului; 

(iii)are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică a furnizorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin act 

adițional la prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor legale; 

(iv) devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului; 

(v) Furnizorul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile solicitate prin 

contract; 

(vi) la momentul atribuirii contractului, Furnizorul se află în una dintre situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 

(vii) în situația în care contractul  nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului deoarece au fost 

încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă iar această 

împrejurarea fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 

(viii) în cazul în care împotriva Furnizorului se deschide procedura falimentului şi nu sunt 

respectate prevederile art. 24; 

(ix) Furnizorul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în 

legătură cu executarea acestuia, ce au provocat o vătămare Achizitorului. 

26.3 Furnizorul poate rezoluționa/rezilia contractul  fără însă a fi afectat dreptul de a pretinde plata 

unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care: 

(i) Achizitorul a comis nereguli sau fraude în legătură cu executarea contractului care au 

provocat o vătămare Furnizorului. 



 

(ii) Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile de plată a produselor furnizate din culpa sa în 

condițiile stabilite prin prezentul contract. 

26.4 Rezoluțiunea/rezilierea contractului în condițiile pct. 26.2 și pct. 26.3 intervine cu efecte 

depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară 

intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 

26.5 Prevederile prezentului contract în materia rezoluțiunii/rezilierii contractului se completează cu 

prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare. 

26.6 În cazul în care Furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată, 

contractul este rezoluționat/reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei 

formalități de către Achizitor. 

27. FORȚA MAJORĂ/CAZUL FORTUIT 

27.1 Forța majoră este cea constatată de o autoritate competentă. 

27.2 Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.  

27.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

27.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și 

în mod complet, producerea acesteia și sa ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor.  

27.5 Dacă forța majoră/cazul fortuit acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai 

mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fară ca vreuna dintre parți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

27.6 Cazul Fortuit va însemna orice eveniment care nu poate fi prevăzut de părți și nici împiedicat de 

către acestea și care determină imposibilitatea acestora de a-și executa obligațiile contractuale, acesta 

fiind însoțit de un raport detaliat care va explica și justifica evenimentul care a determinat Cazul 

Fortuit. 

28. COMUNICĂRI 

28.1 (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. 

         (3) Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

29. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

29.1 Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în 

conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației 

naționale în materie, realizării scopului contractului, precum și în scop statistic.  

29.2 Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, vor fi 

prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de 

verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat 

prezentul contract. 

29.3 Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții 

și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu 

caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori 

publicare pe surse publice interne sau externe. 



 

29.4 Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate 

condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității 

datelor cu caracter personal. 

29.5 Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității 

prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a 

măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.C.D.C.P.), conform obligațiilor ce 

decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016. 

29.6 Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din 

actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului 

contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 

din Regulementul (UE) nr. 679/2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate făcând 

dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către A.N.S.P.D.C.P.  

30. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE 

30.1 Furnizorul se obligă prin semnarea prezentului contract să efectueze toate diligențele și să se 

asigure de păstrarea confidențialității privind adresa de livrare sau alte date cu caracter confidențial 

aduse la cunoștință de către Achizitor, atât pe toată perioada derulării contractului, cât și după 

încetarea acestuia. 

30.2 Achizitorul este obligat să comunice Furnizorului orice aspect referitor la caracterul confidențial 

privind adresele de livrare sau alte aspecte aflate sub incidența caracterului confidențial și să se 

asigure de respectarea acestor prevederi de către Furnizor. 

31. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

31.1 Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice situație litigioasă apărută în legătură cu îndeplinirea contractului. 

31.2 În termen de maximum 5 zile de la apariţia unui potențial litigiu, părţile se vor notifica reciproc 

în scris asupra conduitei adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea 

acestuia. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile de la cererea transmisă de 

cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei. În cazul în care vor considera 

necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării aspectelor divergente.  

31.3 Dacă după 5 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă referitoare la contract, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 

către instanţele judecătoreşti competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

32. LEGEA APLICABILĂ SI LIMBA CONTRACTULUI  

32.1. Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care acesta este interpretat este legea 

română. 

33. DISPOZIŢII FINALE 

33.1. Prezentul  contract  a fost încheiat în ……… exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 

                      ACHIZITOR                                          FURNIZOR 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“Porolissum” al Județului Sălaj 

...[se va completa la data semnării 

contractului] 

 

 

NOTA:Acesta este un model de „Contract de furnizare” care, mai poate suferi modificari minore 

datorate unor omisiuni, erori, etc., cu exceptia clauzelor obligatorii 



 

 

 

 

 

SECŢIUNEA FORMULARE 

 

Fiecare operator economic care participă la achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare 

are obligația de a prezenta formularele completate în mod corespunzător în conformitate cu 

documentația de atribuire, precum și semnate de persoanele autorizate. 

 

Formularul 1 Declaraţie privind partea/părțile din propunerea tehnică și financiară 

care au caracter confidențial 

Formularul  2 Formularul de Propunere Financiară 

Formularul  3 Tabel centralizator 

Formularul  4 Formular Propunere Tehnică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formular 1 

    OFERTANT 

________________ 

 

DECLARAŢIE 

privind partea/părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter 

confidențial 

 

Titlul contractului de firnizare:  ____________________________ 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… 

(adresa de domiciliu), în calitate de reprezentant legal/împuternicit al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, 

precizez ca urmatoarele părți/informații din propunerea tehnică și din propunerea financiară: 

            a. __________________________________ 

            b. __________________________________ 

            c. __________________________________ 

au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul 

comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere: 

1. obligațiile Autorității contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi 

sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte 

normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are 

obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind 

confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor. 

2. Art. 123, alin (1)  din HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare „Ofertantul 

elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în 

cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt 

confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației 

aplicabile.” 

3. Art. 217, alin (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare "Accesul 

persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și 

procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes 

public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii." 

4. Art. 217, alin (6) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare "Prin excepţie 

de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea 

contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare 

de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de 

atribuire şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare, precum şi la informaţiile din 

cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind 

confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.” 

5. Art. 19, alin (1) din Legea nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare " La cerere, 

părţile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleaşi condiţii în care se 

realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 



 

134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia documentelor pe care operatorii 

economici le declară şi probează ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, 

secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia 

interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi 

proprietatea intelectuală. 

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate 

de către ofertanţi, în mod explicit şi vizibil, ca fiind confidenţiale. Consultarea documentelor 

confidenţiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanţi.” 

  De asemenea, în virtutea art. 123, alin (1)  din HG 395/2016, precizăm ca motivele pentru care 

partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnică și  din propunerea financiară 

sunt confidențiale sunt următoarele: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Data ______________                                   Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/  

                                                             (denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal) 

                                                                                   _________________ (semnătura)      

NOTA: 

Daca se va prezenta aceasta declaratie se vor depune documente justificative in acest sens, conform 

prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 



 

Formularul 2 

OPERATOR ECONOMIC 

________________________________________ 

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

Către , 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al judeúlui Sălaj 

Domnilor, 

1. Examinând documentația de atribuire, noi, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 

......................................................................................, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 

cerinţele                       
(denumirea/numele ofertantului) 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam produsele care fac obiectul contractului de 

furnizare .................................................................... pentru suma de  ............................................lei, 

exclusiv TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea  
                                                (suma în litere şi în cifre,)     

 

adăugată  (TVA)  în valoare de .........................................lei.  

                               
(suma în litere şi în cifre)

      
 

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă/ofertă comună valabilă pentru o durată de 45 de zile, 

(patruzecişicincidezile) respectiv până la data de ............................. şi ea va rămâne obligatorie  
                                                                                                                             (ziua/luna/anul)

 

pentru noi şi poate fi acceptată oricând 
  
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

                                                 

3. Până la încheierea şi semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament între noi. 

4. Precizam că nu depunem oferta alternativa. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita ca fiind câştigătoare, să 

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

             6. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o 

puteţi primi. 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

 

                         
   (semnătura) 

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

OPERATOR ECONOMIC 

_________________ 

  (denumirea/numele) 



 

Formularul 3  

OPERATOR ECONOMIC 

_______________________________ 

 

 

Tabel centralizator  

 

Achiziţie Sisteme de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale - Scanere 

termice 

  

Denumire 

produs 

UM Cantit

ate 

oferta

ta  

Pret 

unitar 

lei (fără 

TVA) 

Total  

(lei fără 

TVA) 

Valoare 

totală cu 

TVA 

Termen de livrare 

și punere în 

funcțiune 

(zile calendaristice 

de la semnarea 

contractului ) 

Rezoluția 

ofertată 

A B C D E= CxD F G H 

Sistem  de 

măsurare și 

detectare la 

distanță a 

temperaturii 

corporale - 

Scaner termic 

Buc       

 

Operator economic, 

................................ (numele reprezentantului legal în clar)(semnătură autorizată) 

 

Data……………………………..  

 

 



 

 

 

Formularul 4 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                 ...........................................  

(denumirea/numele)      

PROPUNERE TEHNICĂ  

Către, 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “POROLISSUM” AL JUDEȚULUI SĂLAJ 

 

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care le vor îndeplini produsele care fac obiectul contractului de furnizare ce sunt ofertate în cadrul 

achiziíei directe din data de ........................... 

Ofertele tehnice sau orice alte documente ale componentei tehnice din documentațiile de participare se vor întocmi și vor avea un conținut explicit, clar și 

punctual cu privire la parametrii tehnici și calitativi solicitați prin documentația de atribuire  

Achiziţie Sistem de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale – Scaner termic 

1 2 3 4 

NR. 

ITEM 

CERINŢELE MINIME  SOLICITATE ÎN 

SPECIFICAȚIILE TEHNICE DIN CAIETUL DE 

SARCINI 

CONFIRMARE ÎNDEPLINIRE/ 

ASUMARE CERINȚĂ 

 CERINŢELE DIN CAIETUL DE SARCINI ŞI SPECIFICAȚIILE 

PRODUSELOR OFERTATE 

1. 
Această coloană conţine cerinţele din caietul de sarcini și 

cele din Specificațiile Tehnice (A nu se modifica) 

Confirmaţi conformitatea fiecărei cerinţe 

solicitată din caietul de sarcini şi 

specificaţiile tehnice prin „DA” sau 

„NU”. 

SE VA DESCRIE ÎN DETALIU FIECARE CERINŢĂ DIN 

COLOANA 2 CONFORM SPECIFICAȚIILOR TEHNICE MINIME 

DIN CAIETUL DE SARCINI ASTFEL ÎNCÂT SĂ REZULTE 

ÎNDEPLINIREA FIECĂREIA DE CĂTRE OFERTANT. 



 

 

        CERINȚE MINIME GENERALE 

1. Echipamentul trebuie să asigure măsurarea și 

detectarea la distanță a temperaturii corporale a 

personalului simptomatici care are acces la sediul 

inspectoratului. 

2. Echipamentul trebuie să permită detectarea 

persoanelor a căror temperatură corporală este mai 

mare sau egală cu 38
0
C. 

3. Utilizarea echipamentului trebuie să permită 

eficientizarea prelucrării persoaneloo ceea ce va 

conduce la folosirea eficientă a resurselor și 

minimizarea efectelor în cazul descoperirii de 

persoane infectate cu diverși viruși. 

4. Designul sistemului va fi cât mai compact. Sistemul 

va fi ușor de instalat și utilizat, relocarea în caz de 

necesitate urmând a se face foarte ușor; 

5. Sistemul va identifica în timp real unul sau mai multi 

indivizi aflați într-o mulțime de oameni. 

6. Toate specificaţiile sunt minime și obligatorii; 

7. Toate echipamentele ofertate trebuie să fie noi, 

nefolosite. 

 

 

 

CERINȚE FUNCȚIONALE 

8. Scanare termică a grupurilor de oameni; 

9. Alarmare operator în cazul detecției de febră; 

10. Afișare imagine video în format termic; 

11. Portabilitate pentru mutarea rapidă între locații. 

 

 

 

SISTEMUL DE MĂSURARE A TEMPERATURII 

LA NIVELUL PIELII VA AVEA URMĂTOAREA 

STRUCTURĂ: 

12. Camera de scanare Radiometrică în infraroșu; 

13. Terminal portabil cu aplicație software pentru 

utilizare. Specificațiile tehnice ale   terminalelor 

portabile trebuie sa fie minim în concordanță cu 

cerințele software-ului. 

 

 



 

 

CAMERA DE SCANARE RADIOMETRICĂ ÎN 

INFRAROȘU 

14.  Rezoluție  minim  330x250 pixeli; 

15. Grad de protecție minim IP65 sau echivalent;  

16. Minim 24 fps (frames per second); 

17. Trepied sau sistem de fixare reglabil; 

18. Carcasă metalică sau polimer termoplastic sau 

echivalent. 

 

 

 

SURSA DE REFERINȚĂ TERMICĂ 

19. Interval minim de măsurare 35-42 grade C 

20. Precizie de măsurare cu o abatere de maxim +/- 0,5 

grade C 

21. Sursa de alimentare 100-240 V, 50/60 Hz 

22. Tensiune de alimentare 12 V 

23. Timp de răspuns: mai mic sau egal cu 0,2 sec. 

 

 



 

 

TERMINAL PORTABIL CU APLICAȚIE 

SOFTWARE PENTRU UTILIZARE 

24. Alarmă vizuală și sonoră în cazul detectării febrei 

25. Posibilitatea setării temperaturii la care se 

declanșează alarmă vizuală și sonoră 

26. Meniuri de configurare intuitive, în limba română/ 

engleză 

27. Scanare dinamică pentru grupuri de indivizi 

28. Afișare temperatură în grade Celsius 

29. Funcție stocare automată a imaginilor în care a fost 

detectat subiectul și a fost emisă alarma 

30. Dimensiune ecran vizualizare de minim 17” 

31. Kit tester/ calibrare – min.1 kit pentru fiecare aparat, 

dacă este cazul 

32. Punerea la dispoziția achizitorului a tuturor licențelor 

din componența sistemului 

NOTĂ:  

a) Furnizorul va pune la dispoziție toate materialele/ 

echipamentele/ conexiunile/ licențele soft necesare 

pentru punerea în funcțiune și utilizare a 

echipamentelor/sistemelor în locația indicată de către 

Achzitor. 

b) Se va pune la dispoziție geantă/ genți de transport 

a/ale sistemului (trepied/ sistem de fixare reglabil, 

laptop, cameră) 

 

 



 

 

GARANȚIE  

33. Termenul de garantie este de minim 24 luni de la 

data livrării. (echipamentul este considerat livrat 

când toate activităţile în cadrul contractului au fost 

realizate şi echipamentul funcţionează la parametrii 

agreaţi şi este acceptat de comisia de recepție 

desemnată din partea achizitorului.). 

34. Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate 

din remedierea defectelor în perioada de garanţie, 

inclusiv, dar fără a se limita la:   

35. Demontare, inclusiv închirierea de echipamente 

speciale necesare pe durata intervenţiei;  

36. Ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector 

pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);   

37. Transport prin intermediul transportatorului, inclusiv 

transport international;  

38. Diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;   

39. Repararea tuturor componentelor defecte sau 

furnizarea unor noi componente;   

40. Înlocuirea părţilor defecte;   

41. Despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se 

efectuează intervenţia;   

42. Instalarea în starea iniţială;   

43. Testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;   

44. Repunerea în funcţiune după fiecare intervenție 

 

 



 

 

INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCŢIUNE SI 

TESTARE   

45. În cazul in care echipamentul este transportat în mai 

multe subansambluri, Furnizorul trebuie să instaleze 

toate componentele în mod corespunzător, 

asigurând-se în acelaşi timp că spaţiile unde s-a 

realizat instalarea rămân curate.  

46. După livrarea şi instalarea, furnizorul va elimina 

toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate 

pentru a aduna toate ambalajele şi eliminarea 

acestora de la locul de instalare.   

47. Odată ce subamsamblele sunt asamblate, furnizorul 

va realiza apoi toate configurările/setările necesare 

pentru a pune produsele în funcţiune. 

48. Punerea în funcţiune include, de asemenea, toate 

ajustările şi setările necesare pentru a asigura 

instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte 

performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile 

necesare pentru o funcţionare optimă.   

49. După instalare şi punere în funcţiune, Comisia de 

recepție şi Furnizorul vor efectua teste funcţionale 

ale produsului.  

50. Furnizorul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un 

fel de costuri din partea Achizitorului toate testele 

pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri 

agreaţi.  

51. Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea 

produselor luând toate măsurile adecvate pentru a 

preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la 

acceptare de către Achizitor. 

52. Furnizorul va pune la dispoziție toate materialele 

pentru realizarea conexiunilor necesare pentru 

instalarea sistemului/echipamentelor.  

 

 

 



 

 

INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU 

UTILIZARE/OPERARE 

53. Furnizorul este responsabil pentru instruirea, fără 

costuri suplimentare, a personalului desemnat pentru 

operarea/utilizarea echipamentelor.  

54. Instruirea se va realiza la sediul fiecărui aeroport, 

pentru un număr minim de 8 persoane.  

55. Scopul instruirii este de a transfera utilizatorilor 

cunoştinţele necesare pentru a opera echipamentul. 

46. Instruirea va fi organizată în termen de  3 zile 

după ce sistemele sunt funcţionale şi trebuie să 

permită personalului: înţelegerea echipamentului; 

înţelegerea tuturor funcţionalităţilor; operarea 

echipamentului; informaţii despre mentenanţa de 

rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; 

depistarea problemelor şi diagnosticare de baza; etc. 

56. Furnizorul trebuie să propună orice subiect 

suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se 

asigura că personalul este pe deplin instruit pentru a 

asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.   

57. Sesiunea de instruire se va desfăşura în limba 

română, la sediul achizitorului.   

58. Furnizorul va asigura pe durata sesiunii de instruire 

materiale suport în limba română, care includ cel 

puţin: manuale de operare, fise tehnice, etc. 

59. Pentru personalul instruit pentru operare se vor emite 

atestate ce vor permite şcolarizarea de către titulari şi 

a altor persoane din cadrul aeroporturilor. 

 

 

 



 

 

SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE  

60. Furnizorul va asigura service (fără costuri 

suplimentare) în perioada de garanţie în locațiile 

unde sistemele au fost instalate, după cum urmează: 

a) Asigurarea reparaţiilor accidentale care nu sunt 

acoperite de condiţiile de garanţie şi respectarea 

termenului în care se vor executa acestea, termen ce 

va fi convenit cu achizitorul la data constatării 

defecţiunii de către furnizor; 

b) Termenul maxim de constatare a defecţiunii este de 

24 de ore de la notificarea primită de la utilizator;  

c)    Orice subansamblu care se va defecta în perioada 

de garanție va fi înlocuit de furnizor în maxim 7 zile. 

Pentru subansamblele înlocuite ca urmare a unor 

defecțiuni, garanția acestora se va reconsidera din 

momentul înlocuirii lor. 

d) Dacă valoarea subansamblelor defectate simultan 

depășește 50% din valoarea echipamentului, sau 

dacă perioadele de nefuncționare a echipamentului 

depășesc cumulat o perioada reprezentând 10% din 

perioada de garanție acordata echipamentului, 

beneficiarul poate obliga furnizorul să înlocuiască 

întregul echipament cu altul care să îndeplinească 

cerințele tehnice impuse, pe propria cheltuială; 

e) La data deschiderii ofertelor ofertantul va face 

dovada instruirii personalului propriu, prin 

prezentarea diplomelor / atestatelor emise de 

producător pentru personalul tehnic desemnat in 

cadrul propunerii tehnice. 

f) Mentenanța preventivă (revizii) se va efectua 

conform manualului de utilizare de la producător pus 

la dispoziție de către Furnizor. 

 

 



 

 

PIESE DE SCHIMB ŞI MATERIALE 

CONSUMABILE PENTRU ACTIVITĂŢILE 

DIN PROGRAMUL DE MENTENANŢĂ 

CORECTIVA DUPĂ EXPIRAREA 

GARANŢIEI  

61. Ofertantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de 

schimb şi orice alte materiale consumabile pentru o 

perioada de minim 4 ani după expirarea perioadei de 

garanţie; 

 

 



 

 

OBLIGAŢIILE 

OFERTANȚILOR/FURNIZORULUI 

62. Condiţia de livrare: DDP ( franco beneficiar) – cu 

punere în funcţiune; 

63. Ofertanții trebuie sa dețină sistem de management al 

calității certificat conform EN ISO 9001 (sau 

echivalent) cel puțin pentru distribuire, reparații si 

întreținere echipamente electronice.  

64. Furnizorul are obligația de a furniza numai 

echipamente noi, certificate conform standardelor 

europene și internaționale în vigoare la data 

furnizării. 

65. Echipamentele vor respecta prevederile HG nr. 

1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători 

a echipamentelor de muncă, precum şi prevederile 

HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru 

semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de 

muncă. 

66. Prezentarea de schițe detaliate / fotografii ale 

echipamentelor ofertate;  

67. Declarație a producătorului din care să reiasă că 

echipamentele ofertate nu sunt prototip 

68. Prezentarea a cel puțin un fișier video din care sa reiasă 

detaliile de instalare, funcționare și utilizare ale 

echipamentelor. 

69. Furnizorul va pune la dispoziție toate 

materialele/echipamentele/conexiunile/licențele soft 

necesare pentru punerea în funcțiune și utilizare a 

echipamentelor/sistemelor în locațiile indicate de 

către Achizitor. 

70. Se va pune la dispoziție geantă/ genți de transport a 

sistemului (trepied/ sistem de fixare reglabil, laptop, 

cameră) 

NOTĂ: 

a) Ofertele care nu fac dovada explicită a cerințelor 

tehnice vor fi considerate neconforme.  

b) Oferta tehnică va fi prezentată în limba româna. 

Oferta tehnică depusă de ofertanții străini poate fi 

prezentată în limba de origine, cu condiția ca 

aceasta să fie însoțită de o traducere autorizată în 

 

 



 

 

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ 

71. La livrare, echipamentele vor fi însoţite de câte 2 

exemplare (format electronic şi suport hârtie) în 

limba engleză şi/ sau română ale următoarelor 

documente : 

72. Certificatul de calitate şi garanţie 

73. Manual de exploatare 

74. Manual de întreţinere şi service  

75. Data de livrare și punere în funcțiune: maxim 45 de 

zile de la intrarea în vigoare a contractului. 

 

 

 

 

RECEPȚIA 

76. Recepţia finală a echipamentelor se va efectua pe 

baza de proces verbal cantitativ și calitativ semnat de 

Furnizor şi comisia de recepție desemnată de către 

ACHIZITOR după punerea în funcțiune și efectuarea 

tuturor probelor și reglajelor necesare funcționării 

sistemelor, confirmate de Achizitor 

77. Furnizorul va notifica în scris Achizitorul despre data 

livrării și a punerii în funcțiune în vederea efectuării 

recepției produselor, cu cel puțin 10 zile lucrătoare 

înainte. 

 

 

 

MARCARE ȘI AMBALARE 

78. Produsele trebuie să aibă la vedere inscripționate (ex: 

prin poansonare) producătorul, seria și anul de 

fabricație.  

79. Furnizorul va aplica pe fiecare produs elemente de 

vizibilitate (etichete), conform precizărilor 

comunicate de către Achizitor la încheierea 

contractului t.  

80. Produsele vor fi ambalate conform specificației 

tehnice de la producător. 

 

 



 

 

MODALITĂŢI ȘI CONDIŢII DE PLATĂ   

81. Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate.  

82. Fiecare factură va avea menţionat numărul 

contractului, datele de emitere şi de scadenţă a 

facturii respective.  

83. Facturile vor fi trimise în original la adresa 

specificata de către Achizitor.   

84. Factura va fi emisă după semnarea de către Achizitor 

a procesului verbal de recepţie, acceptat, după 

livrare, instalare şi punere în funcţiune.  

85. Procesul verbal de recepţie cantitativ și calitativ va 

însoţi factura şi reprezintă elementul necesar 

realizării plăţii, împreună cu celelalte documente 

justificative prevăzute mai jos:   

a. certificatul de calitate şi garanţie;   

b. declaraţia de conformitate;   

c. avizul de expediţie a produsului;   

86. Termenul de plată este maxim 30 de zile de la 

recepția cantitativă și calitativă și de la data emiterii 

facturii fiscale în original și a tuturor documentelor 

justificative. 

 

 

 

 

 

 

    NOTĂ 

 

 

1. Propunerea tehnică se va elabora în sensul asumării și detalierii tuturor cerințelor din caietul de sarcini, respectiv 

propunerea tehnică prezentată. 

2. Simpla copiere a specificațiilor tehnice NU presupune întocmirea propunerii tehnice. 



NESECRET 

Str. Mircea cel Bătrân, nr. 110, Constanţa Telefon: 0241617381, Fax 0241617382 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)__________________, în calitate de ___________________________, legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

ATENȚIE: 

1. Documentaţia inclusă trebuie să indice clar modelele oferite și caracteristicile incluse, în aşa fel 

încât să permită Comisiei de evaluare să stabilească configuraţia exactă. Ofertele care nu permit 

identificarea precisă a modelelor şi a specificaţiilor pot fi respinse de către Comisie. 

2. Oferta trebuie să fie suficient de clară şi detaliată pentru a permite Comisiei o comparare facilă între 

specificaţiile cerute şi specificaţiile oferite. 

 

 

Operator economic,                                                                                                                                         

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

  (semnatura autorizata şi ştampila societăţii) 

Acest formular de propunere tehnică va fi însoţit de următoarele documente: 

(1) Declarație privind partea/ părțile din propunerea tehnică și financiară care au caracter 

confidențial - Formular nr. 1 (NOTĂ: Dacă se va prezenta această declarație se vor 

depune documente justificative în acest sens, conform prevederilor art. 57 alin. (4) din 

Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare). 

(2) Agrearea modelului de contract de furnizare prin semnare şi parafare fără obiecţiuni. 

(3) un material video al produsului care va conţine modalităţi de instalare şi utilizare    

pe un suport electronic. 

(4)  fişă tehnică a produsului; 

(5) dovada implementarii sistemului de asigurare al calităţii SR EN ISO 9001/2015 sau 

echivalent de la producător conform specificaţiei tehnice. 

 

Atenţie!Toată documentația va fi prezentată în limba română. Orice document în altă limbă decât limba 

română va fi însoţit de traducere autorizată. 

 

 

 

 


