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Toti operatorii economici
Conducerii
Obiectivul de investitii: „Furnizare DOTĂRI - ECHIPAMENTE SPĂLĂTORIE” la obiectivul
„ASEZĂMÂNT SOCIAL (CAMIN PENTRU BĂTRÂNI) P+2, BIROURI - CABINETE MEDICALE P+2,
ANEXĂ (SALĂ ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE), PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”.
RASPUNS CLARIFICARI
1 pagina (inclusiv prezenta)

In urma unor solicitari de clarificari formulate de catre cel putin un operator economic interesat, va comunicam
mai jos, atat intrebarea cat si raspunsul aferent acesteia:
Clauzele contractuale sus mentionate, propunand modificarea/completarea si/sau eliminerea urmatoarelor
articole:
1. Modificarea art. 9.1 – In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala de 0,01% pe zi de intarziere din valoarea bunurilor nelivrate, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
2. Modificarea art. 13.1 – Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor,
in termen de maxim 3 luni de la data comenzii.
3. Modificarea art. 16.2 alin. 2 – Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa
livrarea si montajul/instalarea acestora, dar nu mai tarziu de a 14 a zi de la livrarea bunurilor.
Raspuns 1, 2, 3: Articolele 9.1., 13.1, 16.2 alin.2, din contract se reformuleaza astfel:
art. 9.1 – In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala de 0,01% pe zi de intarziere din valoarea bunurilor nelivrate, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
art. 13.1 – Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, in termen de
maxim 3 luni de la data comenzii.
art. 16.2 alin. 2 – Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si
montajul/instalarea acestora, dar nu mai tarziu de a 14 a zi de la livrarea bunurilor.
4. Modificarea art. 16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a interveni pentru
constatarea disfunctionalitatilor în termen de doua zile lucratoare, fara costuri suplimentare pentru achizitor.
Daca remedierea nu este posibila iar defectiunea este acoperita de garantiile asumate de furnizor prin contract,
piesele defecte se vor inlocui, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Perioada de remediere sau inlocuire
este de 20 de zile lucratoare de la data constatarii disfunctionalitatilor.
Raspuns: Articolul 16.4 din contract se reformuleaza astfel:
art. 16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a interveni pentru constatarea
disfunctionalitatilor în termen de doua zile lucratoare, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Daca
1

Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” – Filiala Bacău

remedierea nu este posibila iar defectiunea este acoperita de garantiile asumate de furnizor prin contract,
piesele defecte se vor inlocui, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Perioada de remediere sau inlocuire
este de 20 de zile lucratoare de la data constatarii disfunctionalitatilor.
In cazul in care remedierea nu este posibila, furnizorul are obligația 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.
5. Eliminarea literei d) de la art. 20.2.
Raspuns: Se mentine litera d) de la art. 20.2., respectiv:
20.2. - Prezentul contract încetează:
……….
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.

Cu stima,
Preşedintele Asociaţiei Comunitare
„BRAŢELE PĂRINTEŞTI” - Filiala Bacău
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