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Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” – Filiala Bacău 

 
Contract de FURNIZARE 

Nr. _______ din data __________ 
 
 
1. Părţile contractante 
 

În temeiul Regulamentului General privind atribuirea contractelor de achiziții de produse, servicii sau 
lucrări (versiunea 2018 - revizuita), s-a încheiat prezentul contract de furnizare, 
 
Între 
 
Asociația Comunitară ”Brațele Părintești” - Filiala Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău , Str. Călugăreni nr. 
9E, cod 600407, județul Bacău, cod fiscal: 29175345, cont nr. RO66CECEBC0130RON0726631 deschis la CEC 
BANK Sucursala Bacău, reprezentată prin dl. Ichim-Radu Gabriel, Președinte al Consiliului Director, în calitate 
de BENEFICIAR, pe de o parte 
 
şi 
  cu sediul în , judeţ  , telefon/fax   
_____  număr de înmatriculare   cod fiscal   cont (trezorerie, 
bancă)  deschis  , reprezentată 
prin   funcţia administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze  achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar 
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice 
alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

f. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

g. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de 
Comerţ (CIC); 

h. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă 
şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă 
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care pârțile înțeleg să îi definească pentru contract) 

 
3. Interpretare 
3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
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Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi prețul contractului 
4.1. – Furnizorul se obligă să furnizeze „DOTĂRI - ECHIPAMENTE BUCĂTĂRIE”, conform tabelului de la pct. 
7.1. din prezentul contract, pentru obiectivul „ASEZĂMÂNT SOCIAL (CAMIN PENTRU BĂTRÂNI) P+2, BIROURI 
– CABINETE MEDICALE P+2, ANEXĂ (SALĂ ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE), PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRE 
TEREN”, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. – Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
furnizare de „DOTĂRI - ECHIPAMENTE BUCĂTĂRIE” pentru obiectivul „ASEZĂMÂNT SOCIAL (CAMIN 
PENTRU BĂTRÂNI) P+2, BIROURI – CABINETE MEDICALE P+2, ANEXĂ (SALĂ ACTIVITĂŢI SOCIAL-
CULTURALE), PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” 
4.3. – Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul dotărilor furnizate, plătibil 
furnizorului de către achizitor, este de       lei, din care T.V.A.            lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1. – Durata prezentului contract este      , adică de la            până la                . 
5.2. – Termenul de furnizare a produselor ce fac obiectul prezentului contract este de maxim 3 luni de la data 
comenzii. 
 
6. Documentele contractului 
6.1. – Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
 
7. Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1. – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, produsele definite în prezentul 
contract: 
 

Nr 
crt. 

PRODUS Preț unitar U.M. Cantitate 

1. ……    

2. …..    

 
7.2. – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de maxim 3 luni de la data emiterii comezii ferme 
scrise din partea achizitorului. 
7.3. – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică: 
7.4. – Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(3espec, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite 
pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1. – Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract. 
8.2. – Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
8.3. – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul de 60 zile convenit de la 
recepția produselor și emiterea facturii de către acesta. 
8.4. – Dacă achizitorul nu isi onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează 
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în 24 ore. 
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9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul 
are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 
0,01% pe zi de intarziere din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
9.2. - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,01% pe zi de intarziere din plata neefectuată. 
9.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
9.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunțării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 
10. Avans la contract 
10.1. - Achizitorul poate achita Furnizorului un avans în cuantum de 10% din valoarea totala a contractului cu 
T.V.A., în baza unei facturi de avans marfă, avans ce reprezintă contribuţia achizitorului la contractul de 
furnizare. 
10.2. - Achitarea facturii de avans va fi considerată de catre Furnizor ca şi comandă fermă pentru toate 
produsele precizate în contractul de furnizare, iar termenul de livrare de maxim 3 luni, conform art 7.2 din 
contractul de furnizare, va incepe să se calculeze de la acest moment. 

 
11. Recepţie, inspecţii şi teste 
11.1. - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 
11.2. - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei 
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract. 

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
11.3. - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia 
finală a produselor - ASEZĂMÂNTUL SOCIAL (CAMIN PENTRU BĂTRÂNI) P+2, BIROURI - CABINETE MEDICALE 
P+2, ANEXĂ (SALĂ ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE) - situat in str. Tazlaului, nr. 5, loc. Bacau. 
11.4. - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor 
tehnice. 
11.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
11.6. - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute în contract. 
 
12. Ambalare şi marcare 
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la 
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă 
în bună stare la destinaţia finală. 

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, 
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate 
punctele de tranzit. 
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12.2. - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. 
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către 
achizitor) 
12.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor 
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 
 
13. Livrare, Recepţie, inspecţii şi teste 
13.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, în termene de 
maxim 1 lună de la data comenzii. 
13.2. - (1) La livrarea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, 
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, 
locul de încărcare şi locul de descărcare. 

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. 
13.3. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa la contract. 
13.4. - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia 
finală a produselor - ASEZĂMÂNTUL SOCIAL (CAMIN PENTRU BĂTRÂNI) P+2, BIROURI - CABINETE MEDICALE 
P+2, ANEXĂ (SALĂ ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE) - situat in str. Tazlaului, nr. 5, loc. Bacau. 
13.5. - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor sau condițiilor de 
calitate, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 

a) de a înlocui produsele refuzate, sau 

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor 
tehnice. 
13.6. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
13.7. - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute în contract. 
13.8. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după 
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.9. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile art. 13.8 
din prezentul contract 
 
14. Asigurări 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau 
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcție de termenul comercial de 
livrare convenit (3 luni de la data comenzii). 
 

15. Servicii 
15.1. - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta şi serviciile accesorii 
furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului. 
15.2. - Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp corespunzătoare garanției, cu 
condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract. 
 

16. Perioada de garanţie acordată produselor 
16.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De 
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi 
că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 
16.2. - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de cel putin 24 luni de la data 
recepționarii acestora. 
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(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea şi montajul/ 
instalarea acestora la destinația finală. 
16.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce 
apare în conformitate cu această garanție. 
16.4. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui 
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge 
de la data înlocuirii produsului. 
 (se precizează perioada de remediere a defecțiunilor sau de înlocuire a produsului) 
16.5. - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, 
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce 
niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
 

17. Modificarea contractului 
17.1. - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele 
declarate în Oferta de preţ, anexă la contract, si ramân ferme pe toata durata derulării contractului. 
 

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
18.1. - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul 
de livrare. 
18.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a 
serviciilor, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util. În cazuri temeinic motivate, părțile 
pot conveni modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare, prin act adițional. 
18.3. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita încetarea de drept a contractului. 
18.4. - În cazul în care: 

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează furnizorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului 
de către furnizor, 

îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare sau a unei etape a acesteia, atunci 
părţile vor revizui, de comun acord, perioada de livrare semnând un act adiţional în acest sens. 
 

19. Forţa majoră 
19.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
19.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
19.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
19.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

20. Cazuri specifice de încetare a contractului 
20.1. - Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral un contract de 
achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 

a) furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 40 din Regulamentul general privind atribuirea 
contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări (versiunea 2018 - revizuita); 
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b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

c) furnizorul nu respecta datele prevăzute in graficul de livrare, anexa la contract. 
20.2. - Prezentul contract încetează: 

a) la data încheierii procesului verbal de recepție a tuturor produselor care fac obiectul  
contractului 

b) prin reziliere convențională 
c) prin reziliere de drept cu daune interese, în situația nerespectării obligațiilor asumate prin 

prezentul contract de către una din părți 
d) în cazul în care achizitorul, din orice alte motive decât cele datorate prestatorului, pierde 

oportunitatea de finanțare acordată prin contractul 21806/28.12.2015 încheiat cu MMFPSPV, cu 
plata produselor recepționate, conform prevederilor prezentului contract. 

20.3. - Achizitorul poate rezilia contractul de furnizare cu efecte depline (de jure) după acordarea unui 
preaviz de 15 zile furnizorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau 
instanțe de judecată, în oricare din următoarele situații, dar nelimitându-se la acestea: 

a) furnizorul nu îndeplinește contractul cu respectarea reglementărilor referitoare la  
condițiile de muncă și de protecție a mediului înconjurător 

b) furnizorul nu își îndeplinește, din vina sa dovedită, obligațiile conform termenelor de livrare a 
produselor conform comenzilor emise de achizitor, afectând derularea implementării proiectului 
finanțat 

c) furnizorul nu se conformează într-o perioadă de timp de maxim 10 zile notificării emise de către 
achizitor care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din 
contractul de servicii, care afectează modul în care se implementează proiectul 

d) furnizorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziții sau instrucțiuni emise de achizitor, 
cu privire la modul de livrarea a produselor care fac obiectul prezentului contract 

e) după semnarea contractului, furnizorul cesionează drepturile sale din prezentul contract de 
furnizare sau subcontractează parte sau în totalitate contractul fără a avea acordul prealabil al 
achizitorului 

f) după semnarea contractului, furnizorul a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune în 
legătură cu executarea activității sau profesiei 

g) după semnarea contractului, se constată că documentele furnizorului depuse în cadrul selecției 
acestui contract se dovedesc a fi inexacte 

h) furnizorul nu transmite achizitorului modificările care au avut loc în structura organizațională 
sau situația juridică a furnizorului care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 
natura sau controlul furnizorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un act adițional la prezentul Contract de Furnizare 

i) furnizorul își pierde abilitatea legală de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului 
contract, în conformitate cu cadrul legal aplicabil ce reglementează domeniul de activitate 
aferent. 

j) furnizorul nu furnizează garanțiile solicitate sau persoana care furnizează garanția nu este în 
măsură să își îndeplinească angajamentele 

k) valorificarea de către achizitor a oportunităților oferite de proiectul de investiții este grav 
compromisă ca urmare a întârzierii derulării activităților contractului din vina furnizorului 

l) furnizorul nu execută sau nu execută corespunzător orice altă obligație prevăzută în prezentul 
contract 

m) furnizorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul sindic 
20.4. - Achizitorul va înștiința furnizorul în legătură cu motivul rezilierii și va comunica acestuia sancțiunile 
prevăzute. Furnizorul în acest caz este invitat să prezinte observațiile sale cu privire la sancțiunile notificate. 
20.5. - Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acționa 
furnizorul, civil sau penal, după caz. 
 

21. Soluţionarea litigiilor 
21.1. - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului.            6/7 
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21.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti din România. 
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 

22. Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

23. Comunicări 
23.1. - (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. 
23.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

24. Legea aplicabilă contractului 
24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părțile au înțeles să încheie azi, …………………………, prezentul contract în 3 (trei) exemplare, un exemplar 
pentru executant și două pentru achizitor. 
 
 
 
 Achizitor,       Furnizor, 
 Asociaţia Comunitara         S.C. …………………… S.R.L. 
„BRAŢELE PĂRINTEŞTI” - Filiala Bacău 
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CAIET DE SARCINI 
 

FURNIZARE „DOTĂRI - ECHIPAMENTE BUCĂTĂRIE” 
 
 
 

 

pentru obiectivul: 
„ASEZĂMÂNT SOCIAL (CAMIN PENTRU BĂTRÂNI) P+2, 

BIROURI - CABINETE MEDICALE P+2, ANEXĂ (SALĂ ACTIVITĂŢI 
SOCIAL-CULTURALE), PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” 

 
Cod CPV - 39721100-3 - Aparate de uz casnic pentru gătit (Rev.2) 

- 39300000-5 - Diverse echipamente (Rev.2) 

- 39711000-9 - Aparate electrice de uz casnic pentru alimente (Rev.2) 
- 39141500-7 - Hote de aspirare (Rev.2) 

- 39713100-4 - Maşini de spălat vase (Rev.2) 

- 42923200-4 – Cântare (Rev.2) 
 
 

CUPRINS: 

1. Caiet de sarcini ( 3 pagini) 

2. Fișe tehnice (1 fișă tehnică) 
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CAIET DE SARCINI 
 
Autoritatea contractantă:  Asociaţia Comunitară „Braţele Părinteşti”-Filiala Bacău 

Date de contact:   str. Călugăreni, nr. 9E, Loc. Bacău, Cod Postal 600407, Jud. Bacau 

 tel: 0742.157.813 

  
 
Cap. 1. Considerații generale 

 
Asociaţia Comunitară „Braţele Părinteşti”-Filiala Bacău, în scopul realizării investiției “ASEZĂMÂNT 
SOCIAL (CAMIN PENTRU BĂTRÂNI) P+2, BIROURI - CABINETE MEDICALE P+2, ANEXĂ (SALĂ 
ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE), PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” intenționează să achiziționeze 
dotări și echipamente pentru bucătărie necesare pentru dotarea spațiilor din cadrul acestei investiții. 
Dotările și echipamentele pentru bucătărie prevăzute prin acest caiet de sarcini trebuie să se încadreze 
în linia de design prevăzută de către arhitect pentru această investiție, motiv pentru care în cadrul 
fișelor tehnice s-au introdus și specificații ce privesc această latură a nevoii autorității contractante. 

 
Cap. 2. Condiții obligatorii 
 

 Toate cerințele din cadrul prezentului caiet de sarcini sunt minimale (din punct de vedere  

funcțional); 

 Toate produsele prevăzute prin acest caiet de sarcini trebuie să fie noi, de ultimă generație; 

 Termen de livrare: maxim 3 luni de la data comenzii; 

 Produsele se vor livra însoțite de toate documentele de proveniență, calitate, conformitate 

prevăzute de cadrul legal aplicabil; 

 Condiția de livrare este „franco depozit beneficiar”, cu toate cheltuielile incluse. Se va asigura 

transportul și montajul produselor, în baza indicațiilor beneficiarului și a reprezentanților 

proiectantului general pe amplasamentele prevăzute în cadrul planșelor anexe la prezentul 

caiet de sarcini; 

 Termen de garanție: produsele ofertate trebuie să prezinte o garanție minimă conform 

indicațiilor din fișele tehnice aferente produselor, calculată de la data recepției acestora. În 

cazul în care pentru un anumit produs nu se indică un termen minim de garanție, atunci acesta 

va fi de minim 2 ani de la data recepției; 

 Înainte de momentul instalării/montării produselor ofertantul va prezenta reprezentaților 

beneficiarului documentele ce dovedesc îndeplinirea cerințelor de calitate și conformitate 

formulate în cadrul fisei tehnice aferente produsului respectiv. 

Cap. 3. Cerințe privind întocmirea ofertelor 
 

3.1. Cu privire la oferta tehnică: 
Prin oferta tehnică ofertantul trebuie să facă dovada îndeplinirii tuturor cerințelor prezentei 
documentații. 

Astfel, oferta tehnică va conține cel puțin: 

 



Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” – Filiala Bacău 

 
 

 Un memoriu prin care ofertantul va prezenta modul concret în care acesta își propune să 

îndeplinească contractul, figurând în mod clar (distinct) modalitatea de îndeplinire a tuturor 

cerințelor prezentei documentații de atribuire. 

 Pentru fiecare produs în parte, fișa tehnică aferentă acestuia, completată de către ofertant 

pe coloana 2 cu specificațiile tehnice corespunzătoare produsului ofertat. 

 O declarație pe proprie răspundere (model propriu) cu privire la asumarea cerințelor de 

calitate și conformitate, respectiv a condițiilor generale și de garanție (conform cadrului 

legal aplicabil în materie).                                                                                                     

 După caz, schițe, desene tehnice, pliante, broșuri, etc, ce pot dovedi îndeplinirea de către 

ofertă a specificațiilor din caietul de sarcini. 

 Grafic fizic si valoric de îndeplinire a contractului de furnizare a dotărilor-echipamentelor 

de bucătărie. 

Cap. 4. Informații privind produsele ce fac obiectul achiziției 
Tipul și cantitățile de produse ce vor face obiectul viitorului contract sunt cele figurate în tabelul 
următor: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Cod fișă 
tehnică 

UM Cantitate 

0 1 2 3 4 

1. Aragaz 6 ochiuri F.T. 01 buc 2 

2. Hota (set complet + kit montaj) F.T. 01 set 1 

3. Cuptor ELECTRIC (kit complet) F.T. 01 buc 1 

4. Bain Marie cu dulap cald (2+2 cuve) F.T. 01 buc 1 

5. Masina tocat profesionala F.T. 01 buc 1 

6. Masina curatat cartofi F.T. 01 buc 1 

7. Fripteusa dubla F.T. 01 buc 1 

8. Gratar (Fry top) F.T. 01 buc 2 

9. Malaxor min. 10 l F.T. 01 buc 1 

10. Frigider profesional min 500 l F.T. 01 buc 3 

11. Frigider "pentru o zi" (conf. Norma ASP)  F.T. 01 buc 1 

12. Dulap frigorific profesional F.T. 01 buc 1 

13. Lada frigorifica 300L F.T. 01 buc 1 

14. Echipamente taiere (carne, branzaturi, paine, etc) F.T. 01 buc 1 

15. Cuptor microunde profesional F.T. 01 buc 1 

16. Chiuvete inox cu picurator  F.T. 01 buc 3 

17. Masina profesionala spalat vesela F.T. 01 buc 1 

18. Carucior transport hrana in camere F.T. 01 buc 1 

19. Cantar pentru magazie F.T. 01 buc 1 

20. 
Spalator pentru vase mari (set complet dus + 
baterie) 

F.T. 01 buc 1 
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Fișa tehnică (1 buc.) aferentă produselor de mai sus se regăsește anexat prezentului caiet de sarcini, 
corelarea efectuându-se după codul fișei tehnice specificat în coloana 2 din tabelul de mai sus. 
 
Nota 1: În cadrul fișelor tehnice, toate specificațiile tehnice se vor interpreta ca fiind „minime din 
punct de vedere funcțional”. În plus, pentru specificațiile tehnice privind gabaritul și/ sau capacitatea/ 
rezistența se poate accepta o variație de max. 5% din valorile dimensiunilor indicate. 
 
Nota 2: Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), 
prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de 
comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de 
mențiunea „sau echivalent”. 
 
Nota 3: Servicii incluse:  transport-livrare, montaj și punere în funcțiune. 
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