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ANUNT DE PUBLICITATE 
pentru achizitia directa a “ Sistem fotovoltaic on grid 31,59 kwp

trifazat cu montaj”

1. Cod CPV: 09331200-0-Module solare fotovoltaice

2. Justificarea necesitatii achizitiei si scopui contractului de 
achizitie publica: Achizitionarea si instalarea unui sistem fotovoltaic on grid 
este necesara intrucat reprezinta o solutie optima pentru alimentarea institutiei 
cu energie electrica in conditiile in care creste gradul de autonomie fata de 
reteaua clasica, reduce costurile facturilor lunare si provine dintr-o sursa 
regenerabila, constituind o alternative benefica pentru protejarea mediului 
inconjurator si scaderea emisiilor de dioxid de carbon. 
In egala masura, un sistem fotovoltaic este un ansamblu fiabil si durabil, usor 
de Tntretinut costurile cu mentenanta fiind reduse. In plus, odata instalat, acest 
sistem va alinia institutia la standardele tarilor occidentale Tn care energia 
produsa din surse regenerabile a fost adoptata datorita beneficiilor economice 
si de mediu.
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Potrivit Referatului de necesitate nr.3032/02.11.2022 transmis de catre 
dna Stroe Simona- administrator si Caietului de sarcini nr. 3033/02.11.2022 a 
fost aprobata initierea achizitiei directe avand ca obiect „Sistem fotovoltaic 
on grid 31,59 kwp trifazat cu montaj” .

3. Valoarea estimata: Conform Referatului de necesitate, valoarea 
estimata a achizitiei este de 138.655,46 lei, fara TVA.

4. Sursa de finantare: Bugetul propriu, Capitolul 67, Titlul 70, Art. 
71.01.02-Mas ini, echipamente si mijloace de transport.

5. Modalitate de achizitie:
Potrivit art. 17, alin. (1), lit. (a), alin. 2 din H.G. nr. 395/2016 cu 

modificarile §i completarile ulterioare, autoritatea contractanta alege modalitatea 
de achizitie in func^ie de urmatoarele aspecte: valoarea estimata a tuturor 
achizi^iilor cu acela§i obiect sau destinate utilizarii identice ori similare, ori care 
se adreseaza operatorilor economici ce desfa§oara constant activitap intr-o pia^a



de profil relevanta, pe care autoritatea contractanta inten^ioneaza sa le atribuie in 
cursul unui an bugetar.

Avand in vedere ca valoarea estimata din Programul anual al achizifiilor 
publice(Anexa privind achizitiile directe pentru anul 2022) inregistrat sub 
nr.3034 din data d e  02.11.2022, pentru achizi^ia de Sistem fotovoltaic on grid 
31,59 kwp trifazat cu montaj”_este de 138.655,46 lei fara TVA, autoritatea 
contractanta are dreptul de a achizitiona produsul solicitat prin achizitie directa 
in conformitate cu prevederile art. art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, cu modificarile §i completarile ulterioare, coroborat cu art. 2 
ali.(2) din acelasi act normativ.

Totodata in conformitate cu art. 43 alin. (2) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 
aprobate prin HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul 
achizitiei directe, autoritatea contractanta are obligati a de a utiliza catalogul 
electronic pus la dispozifie de SEAP sau de a publica un anunf Intr-o secfiune 
dedicata a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP , inso^it de descrierea 
produselor, serviciilor sau lucrarilor care urmeaza a fi achiziponate.

In acest sens, in vederea aducerii la cunostinta operatorilor economici 
interesati despre intentia autoritatii contractante de a achizitiona produsul 
mentionat, se va completa in SEAP un Anunt Publicitar care cuprinde:

- Descriere contract
- Conditii contract
- Coditii participare
- Criterii adjudecare
- Termenul limita de primire oferte
- Informatii suplimentare.

6. Descrierea achizitiei publice :
Scopul principal al contractului este fumizarea unui “Sistem fotovoltaic on 

grid 31,59 kwp trifazat cu montaj” compus din:
- 78 buc. Panouri fotovoltaice monocristaline 405wp
- 1 inventor on -grid trifazat 31,59 KWp
- Structura de suport si prindere a panouri lor de acoperis
- Cabluri solare si conectori
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- Tablou protecsii DC/AC
- Elemente si accesorii de racordare la tabloul general.

Perioada de garantie a sistemului fotovoltaic este de 24 de luni pentru 
panourile fotovoltaice si 5 ani pentru structura de fixare. Garantia trebuie sa 
acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de 
garantie.

7. Amplasamentul/locul de furnizare si montare al produsului:
Biblioteca Judeteana " Antim Ivireanul" Valcea, str. Carol I, nr.26, jud. 

Valcea.
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8. Conditii contract:
Nu se admit produse care nu contin toate caracteristicile minimale 

solicitate in Caietul de Sarcini nr. 3033/02.11.2022.
Fumizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a 

contractului in cuantulm de 10% din pretul contractului fara TVA, in termen de 
5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti. Garantia de buna 
executie se constituie in conformitate cu prevederile art.40 din H.G.nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achizitie publica/sectoriala /acorului -cadru din 
Legea nr.98/2016.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite preten^ii asupra garanjiei 
de buna execute in condi^iile prevazute la art. 41 din H.G. nr. 395/2016.

Restituirea garanpei de buna execute se face in conditiile prevazute la 
art. 42 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, in cel mult 14 zile de la data intocmirii 
procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului de 
achizitie publica/contractului subsecvent §i/sau de la plata facturii finale, daca 
nu a ridicat pana la acea data preten^ii asupra ei.

9. Modalitati de plata:
Plata Pretului Contractului se va efectua pe baza facturii fiscale emise de 

Contractant dupa semnarea, de catre ambele parti, a procesului verbal de receptie 
cantitativa si calitativa, a procesului verbal de receptie a serviciilor de instruire a 
personalului si de punere in functiune a echipamentului, in conformitate cu 
prevederile Caietului de Sarcini si cu cerintele din contract.

Termenul de plata este de 30 de zile de la data semnarii proceselor 
verbale mentionate la clauza 4.3 din contract, daca Autoritatea Contractanta a 
prim it factura.

Plata catre Contractant se va face prin ordin de plata, pe baza facturii 
acceptate de catre Autoritatea Contractanta, in contul indicat in contract §i va fi 
achitata doar valoarea produselor efectiv livrate, instalate si pentru care s-a 
realizat instruirea, dupa caz, conform prevederilor clauzei 4.3 din contract.

10. Durata livrarii si montarii produselor:
Durata contractului , asumata in Oferta, incepe de la data semnarii 

acestuia de catre ambele parti §i se finalizeaza in termen de 15 de zile 
(reprezentand durata de livrare, inclusiv receptia produsului/produselor la care se 
adauga 30 de zile termenul de plata, conform clauzei 4.4.).

Durata de livrare include si perioada de acceptare a Autoritatii 
Contractante, respectiv realizarea receptiei cantitative, calitative, punerii in 
functiune si receptiei serviciilor de instruire, conform prevederilor Caietului de 
Sarcini.

11. Conditii de participare:
Potrivit art.43, alin.(2) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contactului de 
achizitie publica /acordului-cadru din Legea nr.98/2016, achizitia directa se va 
efectua prin intermediul catalogului electronic publicat in SEAP.
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Pretul ofertei va fi ferm, neajustabil si valabil pe toata perioada de 
derulare a achizitiei si va fi exprimat in LEI, fara TV A. Transmiterea ofertei de 
pret in catalog presupune acordul agentului economic in ceea ce priveste 
respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini nr. 3033/02.11.2022.

Operatorul economic care intentioneaza sa participe la achizitia 
publica va publica oferta financiara in catalogul electronic si totodata va 
notifica autoritatea contractanta cu privire la acest aspect pe adresa de e- 
mail: biblioteca_antim@bjai.ro.

Ofertantul care posteaza in catalogul electronic SEAP oferta cu pretul cel 
mai scazut dintre ofertele declarate conforme, la solicitarea autoritatii 
contractante, va transmite urmatoarele documente:

Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din 
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

Declaratie privind insusirea prevederilor Caietului de
Sarcini;

Fisa tehnica/alte documente din care sa reiasa caracteristicile 
tehnice ale produselor

Certificat constatator emis de ONRC, in original sau copie 
lizibila cu mentiunea " conform cu originalul " din care sa rezulte 
obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba 
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de 
ONRC, iar informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale in 
momentul prezentarii;

Proiectul de contract insusit (Proiectul de contract cu 
mentiunea „Am citit si suntem de cicord fara  rezerve cu termenii si 
clauzele contractuale obligatorii prevazute in « P r o ie c tu l  de contract 
»  si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca 

f i n d  castigatoare sa semnam contractu! de achizitie publica in 
conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini”.);

Declaratie pe propria raspundere privind termenul de livrare 
si montare al produselor;

Declaratie pe propria raspundere privind respectarea 
reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca;

Declaratie pe propria raspundere privind respectarea 
reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului si 
protectiei mediului.

12. Criterii adjudecare:: PRETUL CEL MAI SCAZUT
13. Informatii suplimentare: Pentru identificare, operatorul 

economic va publica oferta financiara in catalogul electronic sub denumirea 
„Sistem fotovoltaic on grid 31,59 kwp trifazat cu montaj” conform 
Anunt publicitar n r ./Si3.II.riUt<Lsi totodata va informa autoritatea 
contractanta privind intentia sa de a participa la achizitia directa prin e-
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mail: biblioteca_antim@bjai.ro sau printr-o adresa depusa la Registratura 
autoritatii contractante, Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul Valcea, Str. 
Carol I, nr.26, pana la data deih,.\\..fcrUW. oraH^r.^inclusiv.

Director adj. ec., Intocmit,
Trasculescu Loredana Paduretu Camelia-Elena3 9

Inspector specialitate
jYiL/UtC ---
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CONSILIUL JU D E JE A N  VALCEA  

BIBLIOTECA JU D EJE A N A  
„ANTIM IVIREANUL” VALCEA
Sir. Carol I, nr. 26, Rm. Valcea, cod 240591 

Telefon : 0250 739 221; 0350 401 794; 
Fax: 0250 739 221; 

w w w . b j a i . r o w w w . c i c v a l c e a . r o

Nr. .s& S *.....

CAIET DE SARCINI
Sistem fotovoltaic on grid 31,59 KWp trifazat cu montaj

Caracteristici minimale:

DENUM IRE D ES C R IER E
1 .Tip echipament Sistem fotovoltaic on grid 31,59 KWp trifazat
2.Tip panouri Monocristaline , 78 * 405 Wp sau echivalent
3. Invertor 31,59 KW

4.Srtuctura de fixare pe acoperis Capabil sa sustina tot sistemul de panouri adaptata 
zonei de instalat

5.Conexiuni Curent continuu si alternativ
6.Tablou electric de curent continuu-alternativ Conform standardelor Tn viguare
7.Sistemul trebuie sa includa garantuie pentru o 
perioada de minim 2 ani a tuturor componentelor Da

CONDITII DE GARAN TIE SI LIVRA RE
1 .Produsele furnizate prin contract sunt noi nefolosite Da
2.Toate produsele furnizate nu vor avea niciun defect 
ca urmare a manipularii si montajului Da

3 .Perioada de garanfie 24 luni pentru panouri si 5 ani pentru structura de 
fixare

4. Garantia trebuie sa acopere toate costurile 
rezultate din remedierea defectelor in perioada de 
garantie

Da
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Perioada de garantie incepe de la data receptiei 
efectuate dupa livrarea, montarea si punerea Tn 
functiune

Da

La solicitarea de interventie in garantie furnizorul 
trebuie sa se prezinte Tn maxim 3 zile calendaristice de 
la data la care i-a fost adus la cunostinta evenimentul

Da

Transportul se face Tn vehicole care sa mentina 
integritatea produselor Da

Fiecare echipament va fi Tnsotit de certificat de 
calitate,declaratie de conformitate Da

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina 
prestatorului Da

Riscul pierderii sau deteriorarii intervenite pe 
parcursul transportului sunt in sarcina prestatorului Da

Produsele vor fi ambalate conform normativelorm 
viguare. Ambalejele trebuie sa asigure pastrarea 
integritatii, protectia si calitatea, evitarea murdaririi 
sau distrugerii pe timpul transportului.

Da

Locul de livare Sediul autoritatii contractante
A LTE C ER IN TE

l.Documentatiile pe care Contractorul trebuie sa le 
livreze autoritatii contractante Tn cadrul

Aviz de Tnsotire a marfii, fisa tehnica, certificate de 
calitate ?i garantie, declaratii de conformitate, 
rapoarte de testare

A LTE C ER IN T E PRIVIND  
M ONTAREA/INSTALAREA/PUNEREA IN 
FUN CTIUN E
1 .Montarea ,instalarea$i punerea Tn functiune 
asistemului se va realiza de personal autorizat Da

2. Furnizorul va realiza instruirea personalului 
achizitoriu privind exploatarea sistemului furnizat Da

Intocmit



BIBLIOTECA JUDEJEANA  
“ANTIM IVIREANUL” VALCEA
Nr................................./ ........................... Nr.

SC

/ .....

SRL

CONTRACT DE FURNIZARE A UNUI SISTEM 
FOTOVOLTAIC ON-GRID 31.59KWp TRIFAZAT

Prezentul Contract de achizi|ie publica (denumit in continuare „Contract”), s-a incheiat avand in 
vedere prevederile din Legea nr. 98/ 2016 privind achizipile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare (denumita in continuare „Legea nr. 98/ 2016”), precum §i orice alte prevederi legale emise in 
aplicarea acesteia.

BIBLIOTECA JUDEJEA N A  "ANTIM IVIREANUL” VALCEA, Judetul: Valcea, Str.Carol I, 
Nr.26, Ramnicu Valcea, Cod Po§tal: 240591, Telefon/Fax: 0250-739219/+40250739221, Cod fiscal: 
2541193, E-mail: biblioteca antim@ bjai.ro, nicol_vladescu@ bjai.ro, Website: www.bjai.ro, Cont 
Trezorerie: R066TREZ24A670302200130X, deschis la Trezoreria Rm.Valcea, reprezentata prin Remus 
GRIGORESCU, manager §i Loredana Trasculescu, director adjunct economic in calitate de achizitor, pe 
de o parte

?i
..., cu sediul in str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. . . .Ju d e tu l ..., codul postal ..., telefonul ..., 

faxul ..., e-mail-ul ..., numarul de inmatriculare ..., codul de inregistrare fiscala ..., contul nr. ..., deschis 
la Trezoreria ..., reprezentata prin ... - ..., in calitate de „Contractant”, pe de alta parte,

denumite in continuare, impreuna, „Par|ile” §i care avand in vedere ca:

Au convenit incheierea prezentului Contract.

1. Deflnitiile
1.1. In prezentul Contract, urmatorii termeni vor fi interpreta^i astfel:
a) Autoritate Contractanta §i Contractant - Parple contractante, a§a cum sunt acestea definite in 

prezentul Contract;
b) Act Adiponal - document prin care se modifica termenii §i condi^iile prezentului Contract de 

achizipe publica de produse, in condifiile Legii nr. 98/2016;
c) Caiet de Sarcini - Anexa nr. 1 la Contract, care include obiectivele si sarcinile Contractantului, 

precum si specificapile §i caracteristicile Produselor, descrise in mod obiectiv, intr-o maniera 
corespunzatoare indeplinirii necesitapi Autoritapi Contractante, menponand, dupa caz, metodele §i 
resursele care urmeaza sa fie utilizate de catre Contractant §i/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate 
?i fumizate de catre Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performan{a, protecpe a mediului, sanatate 
publica/sectoriala, siguranfa ?i altele asemenea, dupa caz, precum §i cerin^ele aplicabile Contractantului in 
ceea ce prive§te informafiile §i documentele care trebuie puse la dispozifia Autoritapi Contractante;

d) Caz Fortuit - eveniment care nu poate fi prevazut §i nici impiedicat de catre cel care ar fi fost 
chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

e) cesiune - in^elegere scrisa prin care Contractantul transfera unei ter|e parp, in condi^iile Legii nr. 
98/2016, drepturile §i/sau obligafiile definute prin Contract sau parte din acestea;

f) conflict de interese - orice situa te  influenfand capacitatea Contractantului de a exprima o opinie 
profesionala obiectiva §i im parpala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate 
intereselor Autoritapi Contractante, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu 
alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricpi sunt, de asemenea, aplicabile 
oricaror Subcontractanp acfionand sub autoritatea ?i controlul Contractantului, in condi{iile Legii nr. 
98/2016, in cazul in care este aplicabil;
g) Contract - prezentul Contract de achizipe publica de produse, care are ca obiect „achizitia unui Sistem
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fotovoltaic on-grid31.59Kwp trifazat cu montaj in valoare de 0 (zero le i)” inclus in pret cu titlu oneros, 
asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Autoritatea Contractanta §i 
Contractant, care are ca obiect lurnizarea de Produse;

h) Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant §i un ter| ce dobande^te 
calitatea de Subcontractant, in condi^iile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul subcontracteaza 
Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile Contractului;

i) despagubire - suma, neprevazuta expres in Contract, care este acordata de catre instan^a de 
judecata ca despagubire platibila Par^ii prejudiciate in urma incalcarii prevederilor Contractului de catre 
cealalta Parte;

j) Destinajia Finala a produselor - adresa la care vor fi livrate, instalate si testate produsele, respectiv 
sediul Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Valcea, judetul Valcea, Romania;

k) dispozi^ie - document scris, emis de Autoritatea Contractanta in executarea Contractului §i cu 
respectarea prevederilor acestuia, in limitele Legii nr. 98/2016 ?i a normelor de aplicare a acesteia;

1) documentele Autoritatii Contractante - toate §i fiecare dintre documentele necesare in mod direct 
sau implicit, prin natura Produselor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fara a se limita la: planuri, 
regulamente, specifica^ii, desene, schi^e, modele, date informative §i rapoarte, furnizate de Autoritatea 
Contractanta $i necesare Contractantului in vederea realizarii obiectului Contractului;

m) durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp in care prezentul Contract produce 
efecte, respectiv de la data intrarii in vigoare a Contractului §i pana la epuizarea convenponala, legala sau 
stabilita de instan^a de judecata a oricarui efect pe care il produce. Durata Contractului este egala cu durata 
de furnizare a Produselor, daca aceasta din urma este neintrerupta. Durata Contractului este mai mare decat 
durata reala de furnizare a Produselor, daca aceasta din urma se intrerupe, din orice motiv, caz in care 
Durata Contractului cuprinde §i intervalele de timp in care furnizarea Produselor este suspendata sau 
prelungita. Durata de furnizare a Produselor nu poate depa§i, ca termen, limita termenului la care expira 
durata Contractului;

n) Contractul este considerat finalizat atunci cand Contractantul:
i. a realizat toate activitafile stabilite prin Contract §i a prezentat toate Rezultatele, astfel cum este 

stabilit in Oferta sa §i in Contract,
ii. a remediat eventualele Neconl'ormitati care nu ar fi permis utilizarea Produselor de catre 

Autoritatea Contractanta, in vederea ob^inerii beneficiilor anticipate §i indeplinirii obiectivelor comunicate 
prin Caietul de Sarcini;

o) for^a majora - eveniment independent de controlul Par^ilor, care nu se datoreaza gre§elii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului §i care face imposibila indeplinirea 
obliga^iilor de catre una dintre Parfi §i include calamitati, greve, sau alte perturbari ale activita^ii industriale, 
ac|iuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurec^ii, revolte, epidemii, alunecari 
de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundapi, deversari, turbulence civile, explozii §i orice alte evenimente 
similare imprevizibile, mai presus de controlul Parfilor ?i care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor 
corespunzatoare de diligen|a;

p) intarziere - orice e?ec al Contractantului sau al Autoritafi Contractante de a executa orice obligati 
contractuale in termenul convenit;

q) lege - norma, reglementare cu caracter obligatoriu §i care se refera la legislapa romana dar ?i la 
Regulamente emise de CE §i, de asemenea, la obligafiile care decurg din tratatele la care este parte statul 
roman §i orice alta leg islate secundara direct aplicabila din dreptul comunitar sau din jurisprudenta 
comunitara;

r) luna - luna calendaristica (12 luni/an);
s) mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, 

inclusiv compresie digitala, ?i stocare a datelor emise, transmise §i, respectiv, primite prin cablu, radio, 
mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice §i utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor 
ob^inute in cadrul Contractului;

t) neconformitate - execujia de slaba calitate sau deficien|e care incalca siguran^a, calitatea sau 
cerinjele tehnice ?i/sau profesionale prevazute de prezentul Contract §i/sau de Legea aplicabila §i/sau care 
fac Rezultatele furnizarii produselor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in 
prezentul Contract §i/sau de Legea aplicabila precum §i orice abatere de la cerinjele §i de la obiectivele 
stabilite in Caietul de Sarcini. Neconformita{ile includ atat viciile aparente, cat §i viciile ascunse ale 
Produselor care fac obiectul prezentului Contract;
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u) oferta - actul juridic prin care Contractantul ?i-a manifestat voin|a de a se angaja, din punct de 
vedere juridic, in acest Contract de achizi^ie publica/ sectoriala de Produse §i cuprinde Propunerea 
Financiara, Propunerea Tehnica precum §i alte documente care au fost men|ionate in Documenta|ia de 
Atribuire;

v) penalitate - suma de bani stabilita procentual in Contract ca fiind platibila de catre una dintre 
Partile contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligajiilor din Contract, in caz de 
neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intarziere a o b l ig a to r ,  astfel cum s-a stabilit 
prin Documentele Contractului;

w) personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de catre oricare dintre Subcontractan(i 
pentru indeplinirea Contractului;

x) preful Contractului - Pre^ul platibil Contractantului de catre Autoritatea Contractanta, in baza §i 
in conformitate cu prevederile Contractului, a Ofertei Contractantului §i a Documentatiei de Atribuire, 
pentru indeplinirea integrals $i corespunzatoare a tuturor obligapilor asumate in Contract;

y) prejudiciu - paguba produsa Autorita|ii Contractante de catre Contractant prin 
neexecutarea/executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a o b l ig a to r  stabilite in sarcina sa, prin 
prezentul Contract;

z) proces-verbal de receptie a Produselor - documentul prin care sunt acceptate Produsele livrate si 
instalate, dupa caz, prin care Autoritatea Contractanta confirma ca Produsele au fost livrate in mod 
corespunzator de catre Contractant si ca acestea au fost acceptate de catre Autoritatea Contractanta;

aa) receptie - operapunea prin care Autoritatea Contractanta i§i exprima acceptarea fata de 
Produsele furnizate in cadrul Contractului de achizijie publica §i pe baza careia efectueaza plata;

bb) rezultat - oricare §i toate informative, documentele, rapoartele colectate §i/ sau pregatite de 
Contractant ca urmare a Produselor furnizate, astfel cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;

cc) scris sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus §i comunicat 
ulterior, stocat pe suport de hartie, inclusiv informafii transmise §i stocate prin Mijloace electronice de 
comunicare in cadrul Contractului;

dd) standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea Produselor care ar fi respectate 
de catre orice Contractant diligent care poseda cuno§tin{ele §i experien|a necesare §i pe care Contractantul 
este obligat sa le respecte in furnizarea tuturor Produselor incluse in prezentul Contract;

ee) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract §i care executa 
§i/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale Contractului ori indepline§te activitap care fac parte din 
obiectul Contractului, raspunzand in fa|a Contractantului pentru organizarea §i derularea tuturor etapelor 
necesare in acest scop;

ff) termen - intervalul de timp in care Partile trebuie sa-§i indeplineasca obligatiile, astfel cum este 
stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a 
termenului §i se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc 
un eveniment sau s-a realizat un act al Autoritatii Contractante nu este luata in calculul termenului. Daca 
ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, 
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

gg) zi - zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile, cu exceptia cazului in care se prevede expres 
ca sunt zile lucratoare.

2. Interpretarea
2.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor include si cuvintele de genul 
feminin, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2. Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se 
specifica in mod diferit.

2.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul Contract.
2.4. In cazul in care se constata contradictii intre prevederile clauzelor contractuale §i documentele 

achizitiei, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achizitiei.

3. Obiectul Contractului
3.1. Obiectul prezentului Contract il reprezinta „acliizitia unui Sistem fotovoltaic on-grid 31.59Kwp  
trifazat cu m ontaj m valoare de 0 (zero lei) inclus in pret in conformitate cu prevederile din prezentul
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Contract, Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, Anexa nr. 2 - Propunerea tehnica, cu dispozipile legale, 
aprobarile ?i standardele tehnice, profesionale §i de calitate in vigoare.

4. Pre^ul Contractului
4.1. Autoritatea Contractanta se obliga sa plateasca Contractantului Preful convenit prin prezentul 
Contract pentru achizifia publica a Produselor, in suma de 138655.46 lei fara T.V.A., la care se adauga 
T.V.A. in valoare d e ........ lei, in conditiile Legii, reprezentand produsul/produsele aferente

4.2. Preful Contractului este ferm, nu se ajusteaza. Acesta va suferi modificari doar in cazurile 
prevazute de art. 221 din Legea nr. 98/2016.

4.3. Plata Pretului Contractului se va efectua pe baza facturii fiscale emise de Contractant dupa 
semnarea, de catre ambele parti, a procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa, a procesului verbal 
de receptie a serviciilor de instruire a personalului si de punere in functiune a echipamentului, in 
conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si cu cerintele prezentului Contract.

4.4. Termenul de plata este de 30 de zile de la data semnarii proceselor verbale mentionate la clauza 
4.3., daca Autoritatea Contractanta a primit factura.

4.5. Plata catre Contractant se va face prin ordin de plata, pe baza facturii acceptate de catre 
Autoritatea Contractanta, in contul indicat in prezentul Contract ?i va fi achitata doar valoarea produselor 
efectiv livrate, instalate si pentru care s-a realizat instruirea, dupa caz, conform prevederilor clauzei 4.3.

5. Durata Contractului
5.1. Durata prezentului Contract, asumata in Oferta, incepe de la data semnarii acestuia de catre 

ambele parti §i se finalizeaza in termen de 15 de zile (reprezentand durata de livrare, inclusiv receptia 
produsului/produselor la care se adauga 30 de zile termenul de plata, conform clauzei 4.4.).

5.2. Durata de livrare include si perioada de acceptare a Autoritatii Contractante, respectiv realizarea 
receptiei cantitative, calitative, punerii in functiune si receptiei serviciilor de instruire, conform prevederilor 
Caietului de Sarcini.

5.3. Durata Contractului de furnizare nu va putea fi modificata.

6. Documentele Contractului
6.1. Documentele prezentului Contract sunt:
a) Caietul de Sarcini inregistrat la Biblioteca Judeteana ,.Antim Ivireanul” Valcea cu nr.

.............../ ................................, inclusiv, daca este cazul, clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana
la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare - Anexa nr. 1;

b) Propunerea tehnica, inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de evaluare;
c) Propunerea financiara, inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de evaluare;
g) Graficul de livrare;
h) Declaratia privind protectia datelor
i) Actele aditionale, daca este cazul;
j) orice alte documente aparute pe parcursul executiei Contractului, in legatura cu acesta.
7. Ordinea de precedenfa
7.1. In cazul oricarei contradicpi intre documentele prevazute la clauza 6, prevederile acestora vor 

fi aplicate in ordinea de precedenja stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
7.2. In cazul in care, pe parcursul executarii Contractului, se constata ca anumite elemente ale 

Propunerii tehnice sunt inl'erioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini, prevaleaza 
prevederile Caietului de Sarcini.

8. Comunicarea intre Parfi
8.1. Orice comunicare facuta de Parfi va fi redactata in scris §i depusa de Parte sau expediata prin 

scrisoare recomandata cu conlirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea 
primirii documentului.

8.2. Comunicarile intre Parji se pot face §i prin fax sau e-mail, cu condifia confirmarii de primire a 
comunicarii.

8.3. In cazul in care expeditorul solicita confirmare de primire, acesta trebuie sa indice aceasta 
cerin^a in comunicarea sa ?i sa solicite o astfel de dovada de primire ori de cate ori exista un termen limita 
pentru primirea comunicarii. In orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare pentru a asigura primirea
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in termen a comunicarii sale.

8.4. Adresele la care se transmit comunicarile sunt urmatoarele:
Pentru Autoritatea Contractanta Pentru Contractant

Adresa: municipiul Ramnicu Valcea, str. Carol 
I, nr. 5, cod postal 240591

Adresa: ...

Telefonul: 0250 739 221; Telefonul: ...;
Faxul: 0250 739221 Faxul: ...
E -m a il-u l: biblioteca antim(a)biai.ro E-mail-ul:
Persoana de contact: Remus Grigorescu, 

Manager
Persoana de contact: ...

8.5. Orice document (dispozi|ie, adresa, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Recepfie, 
notificare etc.) intocmit in cadrul Contractului, este realizat §i transmis, in scris, intr-o forma ce poate fi 
citita, reprodusa §i inregistrata.

8.6. Orice comunicare intre Pai'fi trebuie sa con|ina precizari cu privire la elementele de identificare 
a Contractului (titlul §i numarul de inregistrare) §i sa fie transmisa la adresa menjionata la clauza 8.4.

8.7. Orice comunicare facuta de una dintre Pai'fi va fi considerata primita:
a) la momentul inmanarii, daca este depusa de catre una dintre Paifi;
b) la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu 

confirmare de primire;
c) la momentul primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in care comunicarea este facuta prin 

fax sau e-mail (cu condi^ia ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in care va fi considerata 
primita la prima ora a urmatoarei zile lucratoare).

8.8. Parfile se declara de acord ca nerespectarea cerin^elor referitoare la modalitatea de comunicare 
stabilita in prezentul Contract sa fie sancjionata cu inopozabilitatea respectivei comunicari.

8.9. In orice situafie in care este necesara emiterea de notificari, in§tiin|ari, instrucfiuni sau alte 
forme de comunicare de catre una dintre Parji, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi 
redactate in limba Contractului §i nu vor fi refinute sau intarziate in mod nejustificat.

8.10. Nicio modificare a datelor de contact prevazute in prezentul Contract nu este opozabila 
celeilalte Par^i, decat in cazul in care a fost notificata in prealabil.

9. Garanjia de buna execute  a Contractului
9.1. Contractantul se obliga sa constituie garanfia de buna execu te  a Contractului in cuantum de 

10% din preful Contractului fara TVA, adica ... lei, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea 
Contractului de ambele parti. Garanfia de buna execu te  se constituie in conformitate cu prevederile art. 40 
din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizi|ie publica/sectoriala/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.

9.2. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretenfii asupra garanfiei de buna execufie in 
condi^iile prevazute la art. 41 din H.G. nr. 395/2016.

9.3. Restituirea garanpei de buna execu te  se face in conditiile prevazute la art. 42 alin. (1) din H.G. 
nr. 395/2016, in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de recepfie a produselor care fac 
obiectul contractului de achizifie publica/contractului subsecvent §i/sau de la plata facturii finale, daca nu 
a ridicat pana la acea data pretenpi asupra ei.

9.4. Garan^ia produselor este distincta de garan^ia de buna execufie a contractului.

10. Inceperea, intarzierile si suspendarea
10.1. Contractantul are obliga^ia de a incepe furnizarea Produsului/Produselor in conformitate cu 

prevederile clauzei 5.1. din prezentul Contract.
10.2. in caz de forta majora, Contractul poate fi suspendat in conditiile clauzei 35.

11. Derularea §i monitorizarea Contractului
11.1. Daca este cazul, Contractantul va prezenta documentele §i rapoartele prevazute in Caietul de
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Sarcini, cu respectarea Graficului de livrare acceptat de catre Autoritatea Contractanta.
11.2. Contractantul are obligapa sa elaboreze, pe perioada de furnizare a Produselor, toate 

Rapoartele §i documente solicitate conform prevederilor cuprinse in Caietul de Sarcini.
11.3. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a rapoartelor §i documentelor realizate §i trasmise 

de catre Contractant, va fi facuta conform prevederilor Caietului de Sarcini §i va certifica faptul ca acestea 
sunt conforme cu termenii Contractului.

11.4. Contractantul va intreprinde toate masurile §i acfiunile necesare sau corespunzatoare pentru 
realizarea cel pujin a performanfelor contractuale astfel cum sunt stabilite in Caietul de Sarcini.

12. Graficul de livrare
12.1. Parole se asigura ca, la momentul semnarii Contractului, Graficul de livrare reprezinta 

e?alonarea fizica ?i valorica a livrarilor de Produse din Contract, stabilita in corela^ie cu data efectiva a 
semnarii Contractului, §i confine datele exacte pentru toate Termenele §i/sau Punctele de Reper, astfel cum 
sunt acestea prevazute pentru toate activitajile din Contract.

12.2. Livrarea Produselor se realizeaza in succesiunea §i cu respectarea termenelor stabilite prin 
Graficul de livrare, alcatuit in ordinea tehnologica de execute, astfel cum este acceptat de catre Autoritatea 
Contractanta.

12.3. Verificarea indeplinirii obligafiilor contractuale de catre Contractant §i evaluarea stadiului 
activitaplor, in sensul respectarii Termenelor §i Punctelor de Reper stabilite pentru livrarea Produselor, se 
face prin raportare la conpnutul Graficul de livrare acceptat.

12.4. In cazul in care, pe parcursul duratei Contractului, Autoritatea Contractanta constata ca 
livrarea Produselor nu respecta e§alonarea fizica a activitaplor, astfel cum este stabilita prin Graficul de 
livrare, Autoritatea Contractanta are obligapa de a solicita Contractantului sa prezinte Graficul actualizat, 
iar Contractantul are obligapa de a prezenta Graficul revizuit.

12.5. Orice versiune aprobata a Graficului de livrare inlocuie§te versiunea anterioara a acestuia.

13. Recepfia, inspecfiile §i testele
13.1. Autoritatea Contractanta, prin reprezentantii sai, are dreptul de a inspecta §i/sau testa produsele 

pentru a verifica conformitatea lor cu specificapile din Caietul de sarcini/Propunerea tehnica.
13.2. Inspecpile ?i testele din cadrul receppei provizorii (cantitative) ?i receppei finale (calitative) 

se vor face la Destinapa Finala a produselor.
13.3. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificapilor, Autoritatea 

Contractanta are dreptul sa il respinga, iar Contractantul, fara a modifica pre|ul contractului are obligapa:
a) de a inlocui produsul refuzat sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespunda specificapilor lor tehnice.
13.4. Dreptul Autoritatii Contractante de a inspecta, testa §i, daca este necesar, de a respinge nu va 

fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate §i testate de Contractant, cu sau fara 
participarea unui reprezentant al Autoritatii Contractante, anterior livrarii acestora la Destinapa Finala.

13.5. Prevederile clauzelor 13.1-13.3 nu il vor absolvi pe Contractant de obliga|ia asumarii 
garanpilor sau altor obligapi prevazute in Contract.

14. Ambalarea §i marcarea
14.1. Contractantul are obligapa de a ambala produsul/prdusele pentru ca acestea sa faca fafa, fara 

limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului ?i expunerii la temperaturi extreme, la 
soare ?i la precipitapile care ar putea sa apara in timpul transportului §i depozitarii in aer liber, in a§a fel 
incat sa ajunga in buna stare la Destinatia Finala.

14.2. In cazul ambalarii greutaplor §i volumelor in cutii, Contractantul va lua in considerare, unde 
este cazul, distanfa mare pana la Destinafia Finala a produselor §i absenfa facilitaplor de manipulare grea 
in toate punctele de tranzit.

14.3. Ambalarea, marcarea §i documentapa din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 
cerinfele legale in vigoare.

14.4. Toate materialele de ambalare a produselor, precum §i toate materialele necesare protecpei 
coletelor (palep de lemn, folii de protecpe etc.) vor fi preluate de catre Contractant dupa instalarea 
echipamentelor, cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acordarii garantiei.
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15. Livrarea §i documentele care insofesc produscle
15.1. Contractantul are obligatia de a livra produsele la Destinatia Finala respectand:
a) datele din Graficul de livrare §i
b) termenul comercial stabilit.
15.2. La expedierea produselor, Contractantul are obligatia de a comunica, in scris, atat Autoritatii 

Contractante, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere. numarul contractului, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

15.3. Contractantul va transmite Autoritatii Contractante documentele care inso|esc produsele:
a) certificatul de calitate si garantie;
b) declaratia de conformitate pentru echipamentele furnizate;
c) avizul de expeditie a produsului;
d) manualul de operare si instructiunile de utilizare/cartea tehnica sau alte documente pentru 

mentenanta echipamentelor, in limba romana;
e) marcajul CE sau Declaratie de conformitate CE pentru echipamentele electrice si electronice;
f) alte documente cerute de legislatia in vigoare, daca este cazul.
15.4. Certificarea de catre Autoritatea Contractanta a faptului ca produsele au fost livrate partial sau 

total se face dupa incheierea procesului verbal de de instruire a personalului, de punere in functiune a 
echipamentelor sau de receptie cantitativa si calitativa, dupa caz, in conformitate cu prevederile Caietului 
de S arc ini.

15.5. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile 
clauzelor de receptie ale produselor.

16. Serviciile accesorii
16.1. Pe langa furnizarea efectiva a produselor, Contractantul are obligatia de a presta $i serviciile 

accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pre^ul Contractului, asa cum au fost ele solicitate prin Caietul 
de Sarcini.

16.2. Contractantul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp solicitata prin Caietul 
de Sarcini, cu condi|ia ca aceste servicii sa nu elibereze Contractantul de nicio obligate  de garantie asumata 
prin Contract.

17. Perioada de garantie acordata produselor
17.1. Contractantul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin Contract sunt noi, 

nefolosite.
17.2. Livrarea catre Contractant a unui echipament second-hand sau refurbished va determina 

rambursarea de catre Contractant a tuturor cheltuielilor cauzate Autoritatii Contractante si a platilor 
efectuate de aceasta pentru echipamentele furnizate.

17.3. De asemenea, Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin 
Contract sunt echipate corespunzator si nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau 
manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/ sau materialul este cerut in mod expres de catre 
Autoritatea Contractanta) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a Contractantului si ca acestea vor functiona 
la paramatrii solicitati, in conditii normale de functionare.

17.4. Perioada de garantie a produselor incepe de la data semnarii procesului verbal de receptie 
cantitativa si calitativa, punere in functiune a echipamentelor sau instruire a personalului, dupa caz, in 
conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.

17.5. Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica imediat Contractantului, in scris, orice 
plangeri, reclama|ii sau defectum  ce apar pe perioada garantata, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de 
la data luarii la cuno^tiinta a acestora.

17.6. La primirea unei astfel de notificari, Contractantul are obligatia de a remedia defectiunea sau 
de a inlocui produsul in perioada stabilita prin Caietul de Sarcini, fara costuri suplimentare pentru 
Autoritatea Contractanta. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte 
beneficiaza de o noua perioada de garantie, care curge de la data inlocuirii produsului.

17.7. Contractantul are obligatia de a remedia defectiunea produselor in cel mult 48 de ore de la data 
primirii notificarii. In cazul in care reparatia acestora dureaza mai mult de 48 de ore, Contractantul va pune 
la dispozitia Autoritatii Contractante un alt produs, cel putin cu aceleasi caracteristici, pana la remedierea 
defectiunii. In cazul in care defectiunea nu poate fi remediata, Contractantul are obligatia de a inlocui
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produsul fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta. Noul produs beneficiaza de o noua 
perioada de garanpe, care curge de la data inlocuirii produsului defectat.

17.8. In cazul in care Contractantul, dupa ce a fost m?tiin|at, nu reu§e§te sa remedieze defectiunea 
in perioada convenita, Autoritatea Contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul §i pe 
cheltuiala Contractantului.

18. Modificarea Contractului si clauzele de revizuire
18.1. Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Parple au dreptul de a conveni modificarea 

§i/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Par^ilor, 
fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozi^iilor prevazute de actele normative in 
vigoare.

18.2. Modificarile contractuale nu trebuie sa afecteze, in niciun caz §i in niciun fel, rezultatul 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Contractantul a 
fost declarat ca§tigator in cadrul procedurii de atribuire.

18.3. Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti 
propunerea de modificare a Contractului cu respectarea clauzei 8, cu cel pupn 5 zile inainte de data la care 
se considera ca modificarea ar trebui sa produca efecte.

18.4. Modificarea va produce efecte doar daca parole au convenit asupra acestui aspect prin 
semnarea unui act adiponal.

18.5. Revizuirea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaluarii activita|ilor, rezultatelor §i 
performan|elor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu 
scopul atingerii obiectului Contractului, care consta in Produsele pe care Contractantul se obliga sa le 
furnizeze in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale §i conform cerintelor 
din Caietul de Sarcini.

18.6. Clauzele de modificare a Contractului se pot referi, fara a se limita, la variapi ale activitaplor 
din Contract necesare in scopul indeplinirii obiectului Contractului (fara modificarea Caietului de Sarcini).

18.7. Modificarea Contractului nu se aplica pentru extinderea duratei de livrare a produselor.

19. Evaluarea modificarilor Contractului §i a circumstantelor acestora, daca este cazul
20.1. Identificarea circumstantelor care genereaza Modificarea Contractului este in sarcina ambelor

Par^i.
19.2. Modificarile Contractului se realizeaza de Parti, in cadrul Duratei de E xecute a Contractului 

§i cu respectarea prevederilor stipulate la clauza 8 - Comunicarea intre Parti din prezentul Contract, ca 
urmare a:

a) identificarii, determinarii $i documentarii de solutii juste §i necesare, raportat la circumstantele 
care ar putea impiedica indeplinirea obiectului Contractului §i obiectivelor urmarite de Autoritatea 
Contractanta, astfel cum sunt precizate aceste obiective in Caietul de Sarcini sau

b) concluziilor obtinute ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor ?i performantei 
Contractantului in cadrul Contractului. Partile stabilesc, prin consultare, efectele solutiilor asupra 
Termenului/Termenelor de livrare §i/sau asupra pretului Contractului §i/sau asupra Produselor, astfel cum 
fac acestea obiectul Contractului.

19.3. Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte, in cazul in care constata existenta unor 
circumstante care pot genera Modificarea Contractului, intarzia sau impiedica livrarea Produselor.

19.4. Autoritatea Contractanta poate emite Dispozitii privind Modificarea Contractului, cu 
respectarea clauzelor stipulate la clauza 24. Obligatiile principale ale Autoritatii Contractante, cu 
respectarea prevederilor contractuale $i cu respectarea Legii.

20. Subcontractarea, daca este cazul
210.1. Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract §i/sau poate 

schimba Subcontractantul specificat in Propunerea Tehnica numai cu acordul prealabil, scris, al Autoritatii 
Contractante.

20.2. Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea Contractului contractele incheiate cu 
Subcontractantii desemnati in cadrul Ofertei depuse pentru atribuirea acestui Contract. Contractul de 
Subcontractare se constituie anexa la Contract, facand parte integranta din acesta.
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20.3. Contractantul are dreptul de a solicita Autorita^ii Contractante, in orice moment pe perioada 
derularii Contractului, numai in baza unor motive justificate, fie inlocuirea/renuntarea la un Subcontractant, 
fie implicarea de noi Subcontractant. Contractantul trebuie sa solicite, in scris, aprobarea prealabila a 
Autorita|ii Contractante inainte de incheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea in scris in 
vederea ob|inerii aprobarii Autorita|ii Contractante privind implicarea de noi Subcontractant se realizeaza 
numai dupa ce Contractantul a efectuat el insu§i o verificare prealabila a Subcontractantului ce urmeaza a 
fi propus, prin raportare la caracteristicile activ itailor care urmeaza a fi subcontractate.

20.4. Autoritatea Contractanta notifica Contractantului decizia sa cu privire la inlocuirea unui 
Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant, motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.

20.5. Contractantul se obliga sa incheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractanfii care 
i§i exprima acordul cu privire la obligafiile contractuale asumate de catre Contractant prin prezentul 
Contract.

20.6. Niciun Contract de Subcontractare nu creeaza raporturi contractuale intre Subcontractant §i 
Autoritatea Contractanta. Contractantul este pe deplin raspunzator fata de Autoritatea Contractanta pentru 
modul in care indepline§te Contractul. Contractantul raspunde pentru actele ?i faptele Subcontractant lor 
sai ca §i cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a 
subcontractarii oricarei p a r t  a Contractului sau a angajarii de catre Contractant a unor Subcontractant 
pentru anumite par|i din Contract nu elibereaza Contractantul de niciuna dintre obliga^iile sale din Contract.

20.7. In cazul in care un Subcontractant nu reu§e§te sa i§i execute obliga^iile contractuale, 
Autoritatea Contractanta poate solicita Contractantului fie sa inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un 
alt Subcontractant, care sa defina calificarile ?i experienja solicitate de Autoritatea Contractanta, fie sa preia 
el insu§i partea din Contract care a fost subcontractata.

20.8. Partea din Contract incredin^ata unui Subcontractant de Contractant nu poate fi incredin|ata 
unor terje par|i de catre Subcontractant.

20.9. Orice schimbare a Subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a Autoritafii 
Contractante sau orice incredinfare a unei p a rt din Contract, de Subcontractant catre ter^e p a r t este 
considerate o incalcare a Contractului, situa te  care indrepta^e§te Autoritatea Contractanta la 
rezolufiuna/rezilierea Contractului ?i obfinerea de despagubiri din partea Contractantului.

20.10. In orice moment, pe perioada derularii Contractului, Contractantul trebuie sa se asigure ca 
Subcontractantul nu afecteaza drepturile Autoritajii Contractante in temeiul prezentului Contract.

20.11. In orice moment, pe perioada derularii Contractului, Autoritatea Contractanta poate solicita 
Contractantului sa inlocuiasca un Subcontractant care se afla in una dintre situa^iile de excludere specificate 
in Lege.

20.12. in cazul in care un Subcontractant §i-a exprimat op|iunea de a fi platit direct, atunci aceasta 
optiune este valabila numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca anexa la 
Contract;

b) Contractul de Subcontractare include la randul sau o anexa explicita §i specifica privind 
modalitatea in care se efectueaza plata directa de catre Autoritatea Contractanta catre Subcontractant $i care 
precizeaza toate elementele de mai jos:

i. partea din Contract/ activitatea realizata de Subcontractant, astfel cum trebuie specificata in 
factura prezentata la plata;

ii. modalitatea concreta de certificare a par^ii din Contract/ activitate de catre Contractant pentru 
rezultatul ob{inut de Subcontractant/ partea din Contract executata de Subcontractant inainte de prezentarea 
facturii de catre Contractant Autorita^i Contractante;

iii. partea/ proporjia din suma solicitata la plata, corespunzatoare parpi din Contract/ activita{ii care 
este in sarcina Subcontractantului, prin raportare la conditile  de acceptare la plata a facturilor emise de 
Contractant pentru Autoritatea Contractanta, a$a cum sunt acestea detaliate in Contract;

iv. condijiile in care se materializeaza optiunea de plata directa;
v. contul Subcontractantului.

21. Cesiunea
21.1. In prezentul Contract este permisa cesiunea drepturilor ?i obligafiilor nascute din acest 

Contract, numai cu acordul prealabil scris al Autoritapi Contractante, in condi{iile Legii nr. 98/2016, cu 
respectarea dispozitiilor din Codul Civil si din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind
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formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
21.2. Contractantul are obliga^ia de a nu transfera total sau partial obligajiile sale asumate prin 

Contract, fara sa obfina, in prealabil, acordul scris al Autoritafii Contractante.
21.3. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanpa sau orice alte 

obligati asumate prin Contract.
21.4. Contractantul este obligat sa notifice Autoritatea Contractanta, cu privire la inten^ia de a 

cesiona drepturile sau obliga^iile nascute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar daca Parole 
convin asupra acesteia.

21.5. In cazul in care drepturile §i obliga|iile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt 
preluate de catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in 
cadrul unui proces de reorganizare, Contractantul poate sa cesioneze oricare dintre drepturile §i obliga^iile 
ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plata, doar cu acceptul prealabil scris din partea Autoritapi 
Contractante. In astfel de cazuri, Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritafii Contractante informa|ii cu 
privire la identitatea entitapi careia ii cesioneaza drepturile.

21.6. Orice drept sau ob ligate  cesionat de catre Contractant fara o autorizare prealabila din partea 
Autoritafii Contractante nu este executoriu impotriva Autoritafii Contractante.

21.7. In cazul transmiterii/preluarii obligafiilor de catre Contractant, Notificarea genereaza inifierea 
novafiei intre cele doua Parfi, cu condifia respectarii cerinfelor stabilite prin art. 221 alin. (1) lit. d) pet. (ii) 
din Legea nr. 98/2016, pentru:

a) Operatorul Economic ce preia drepturile §i obliga|iile Contractantului din acest Contract, care 
indepline§te criteriile de calificare stabilite initial, respectiv in cadrul procedurii din care a rezultat prezentul 
Contract,

b) prezentul Contract, cu condifia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substanfiale 
ale Contractului;

c) Autoritatea Contractanta, dar sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de 
atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016.

21.8. In cazul incetarii anticipate a Contractului, Contractantul cesioneaza Autoritafii Contractante 
contractele incheiate cu Subcontractanfii.

21.9. In cazul in care terful susfinator nu ?i-a respectat obligafiile asumate prin angajamentul ferm 
de susfinere, dreptul de creanfa al Contractantului asupra terfului susfinator este cesionat cu titlu de garanfie, 
catre Autoritatea Contractanta.

22. Confidenfialitatea informafiilor §i protecfia datelor cu caracter personal
22.1. Contractantul va considera strict confidenfiale toate documentele §i informafiile care ii sunt 

puse la dispozifie in vederea incheierii §i executarii Contractului.
22.2. Obligafia de confidenfialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor 

informafii venite, in format oficial, din partea anumitor autorita^i publice conform prevederilor legale 
aplicabile.

22.3. Partile garanteaza respectarea obligatiilor care reies din prevederile GDPR, aplicabil din 25 
mai 2018, din Legea nr. 190/ 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679, 
precum si din orice alta legislatie privind prelucrarea datelor cu caracter personal. In plus, acestea 
garanteaza ca detin tehnica, aparatura si masurile organizatorice necesare pentru a facilita exercitarea 
drepturilor persoanelor vizate, pastrarea si protectia datelor personale impotriva pierderii ori a oricarei 
forme de procesare iiegala a acestora.

22.4. Partile, ambele avand calitatea de Operator, se obliga una fata de cealalta sa se conformeze si 
sa poata demonstra conformitatea cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa 
cum urmeaza:

a) Operatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de 
persoana vizata (art. 5 (1) (a) din GDPR);

b) Operatorul va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior 
nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri (art. 5 alin. (1) lit. b) din GDPR);

c) Operatorul se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este 
necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate (art. 5 alin. (1) lit. c) din GDPR);

d) Operatorul va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o 
perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate (art. 5 alin. (1)
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lit. e) din GDPR);
e) Operatorul garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea 

adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a 
distrugerii sau a deteriorarii accidentale (art. 5 alin. (1) lit. f) din GDPR);

f) Operatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta 
si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu GDPR, revizuind si 
actualizand in mod activ respectivele masuri (art. 5 alin. (2) din GDPR);

g) Masurile tehnice si organizatorice trebuie sa fie menite a asigura ca sunt prelucrate numai date 
cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii.

22.5. Partile se asigura si garanteaza asumarea obligatiei de confidentialitate de catre persoanele 
autorizate sa prelucreze datele cu caracter personal prin instrumente juridice adecvate.

23. Obligatiile principale ale Autoritafii Contractante
23.1. Autoritatea Contractanta va pune la dispozipa Contractantului, cu promptitudine, orice 

informapi §i/sau documente pe care le depne §i care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. In 
masura in care Autoritatea Contractanta nu furnizeaza datelc/informapi 1 e/documentele solicitate de catre 
Contractant, termenele stabilite in sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc in 
mod corespunzator.

23.2. Autoritatea Contractanta i$i asuma raspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea §i 
legalitatea datelor/informapilor/documentelor puse la dispozipa Contractantului in vederea indeplinirii 
Contractului. In acest sens, se prezuma ca toate datele/informapile/documentele prezentate Contractantului 
sunt insu?ite de catre conducatorul unitapi §i/sau de catre persoanele in drept avand funcpe de decizie care 
au aprobat respectivele documente.

23.3. Autoritatea Contractanta va colabora, at at cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea 
informapilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

23.4. Autoritatea Contractanta se obliga sa recepponeze produsele furnizate §i sa certifice 
conformitatea astfel cum este prevazut in Caietul de Sarcini.

23.5. Autoritatea Contractanta se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant, in termen 
de maximum 30 de zile de la data receptiei produselor.

23.6. Autoritatea Contractanta se obliga sa respecte obligatiile prevazute in sarcina sa prin caietul 
de sarcini si contract.

23.7. Autoritatea Contractanta poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea respingerii 
Produselor. Solicitarea de respingerea va fi motivata scris. Autoritatea Contractanta are dreptul de a 
rezolupona/ rezilia Contractul atunci cand se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

23.8. Receppa produselor se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu 
respectarea Caietului de sarcini.

23.9. Autoritatea Contractanta se obliga sa plateasca Prepil Contractului catre Contractant, conform 
clauzelor 4.3. si 4.4., dupa primirea facturii in original.

24. Asocierea de operatori economici, daca este cazul
24.1. Fiecare asociat este responsabil individual §i in solidar fafa de Autoritatea Contractanta, fiind 

considerat ca avand obligapi comune §i individuale pentru executarea Contractului.
24.2. Membrii asocierii injeleg §i confirma ca liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat 

de asociere sa acponeze in numele sau §i este autorizat sa angajeze asocierea in cadrul Contractului.
24.3. Membrii asocierii in^eleg §i confirma ca liderul asocierii este autorizat sa primeasca Dispozi^ii 

din partea Autoritapi Contractante §i sa primeasca plata pentru §i in numele persoanelor care constituie 
asocierea.

24.4. Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Autoritapi Contractante.

25. Obligatiile principale ale Contractantului
25.1. Contractantul va furniza Produsele, conform standardelor de producere a acestora si isi va 

indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentatiei 
de atribuire si a ofertei in baza careia i-a fost adjudecat contractul.

25.2. Contractantul va furniza Produsele cu atcnpe, eficien|a §i diligen|a, cu respectarea dispozipilor 
legale, aprobarilor ?i standardelor tehnice, profesionale §i de calitate in vigoare.
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25.3. Contractantul se obliga sa constituie garanjia de buna execu te  in termen de 5 zile lucratoare 
de la semnarea Contractului de ambele parti.

25.4. Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania §i se va asigura ca §i 
Personalul sau. implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile §i standardele tehnice, 
profesionale §i de calitate in vigoare.

25.5. In cazul in care Contractantul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operatori 
economici, to^i ace§tia vor fi tinuji solidar responsabili de indeplinirea obliga^iilor din Contract.

25.6. Parple vor colabora, pentru furnizarea de informafii pe care le pot solicita in mod rezonabil 
intre ele pentru realizarea Contractului.

25.7. Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu Personalul, 
echipamentele §i suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a obliga^iilor asumate prin Contract.

25.8. Contractantul are obligatia de a desemna persoana de contact in termen de 5 zile de la semnarea 
Contractului.

25.9. Contractantul are obligatia de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toata durata 
Contractului. Contractantul are obligatia de a asigura desfa§urarea activitafilor stipulate in Contract prin 
acoperirea cu Personal specializat pe toata durata implementarii Contractului. Contractantul trebuie sa se 
asigure ca, pentru toata perioada Contractului, Personalul principal alocat fiecarei activita^i va indeplini 
obligatiile stabilite in sarcina acestuia.

25.10. Contractantul nu va efectua schimbari in cadrul Personalului stabilit, fara aprobarea 
prealabila scrisa a Autoritatii i Contractante. Autoritatea Contractanta va transmite aprobarea/respingerea 
schimbarilor de Personal in termen de 5 zile, calculat de la primirea documentelor justificative in forma 
completa §i corecta. Aprobarea inlocuirii de personal produce efecte cu data emiterii acesteia de catre 
Autoritatea Contractanta.

25.11. Contractantul se obliga sa emita factura aferenta produselor furnizate prin prezentul Contract 
numai dupa semnarea, de catre ambele parti, a procesului verbal de instruire a personalului, de punere in 
functiune a echipamentelor sau de receptie cantitativa si calitativa, dupa caz, in conformitate cu prevederile 
Caietului de Sarcini.

25.12. Contractantul se obliga sa presteze serviciile aferente livarii Produselor, respectiv sa 
transporte, sa monteze, sa puna in functiune, sa instruiasca personalul Beneficiarului si sa efectueze service 
in garantie pentru Produsele ce fac obiectul contractului, asa cum au fost solicitate prin Caietul de Sarcini.

25.13. Contractantul are obligatia sa furnizeze echipamente ale caror calitate si configuratie de 
livrare sa corespunda cerintelor minime din Caietul de Sarcini, in caz contrar Autoritatea Contractanta va 
refuza receptia acestora, iar Contractantul va suporta toate cheltuielile cauzate de aceasta.

25.14. Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor in condi^iile Caietului 
de Sarcini, in conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodata, este raspunzator atat de siguran^a tuturor 
operafiunilor §i metodelor de prestare, cat §i de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului.

25.15. Contractantul nu poate fi considerat raspunzator pentru incalcarea de catre Autoritatea 
Contractanta sau de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce prive§te modul de 
utilizare a Produselor.

25.16. Contractantul are obligatia sa respecte obligatiile prevazute in sarcina sa prin caietul de 
sarcini si contract.

26. Conflictul de interese
26.1. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situate care ar 

putea compromite derularea obiectiva §i impartial a a Contractului. Conflictele de interese pot aparea in mod 
special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de rudenie 
ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul 
derularii Contractului trebuie notificat in scris Autoritatii Contractante, fara intarziere.

26.2. Contractantul se va asigura ca Personalul sau nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un 
conflict de interese. Contractantul va inlocui, imediat ?i fara vreo compensatie din partea Autoritatii 
Contractante, orice membru al Personalului sau, care se regase§te intr-o astfel de situatie.

26.3. Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu 
privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice 
alte intelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, in scopul indeplinirii Contractului, cu 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei 
proceduri de atribuire ori angajati/ fo§ti angajati ai Autoritatii Contractante sau ai prestatorului de servicii
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de achizifie implicafi in procedura de atribuire cu care Autoritatea Contractanta/ prestatorul de servicii de 
achizifie implicat in procedura de atribuire a incetat relapile contractuale ulterior atribuirii Contractului de 
achizi|ie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea Contractului, sub 
sanc^iunea rezolu|iunii/ rezilierii Contractului.

27. Conduita Contractantului
27.1. Contractantul/ Personalul Contractantului/ Subcontractantii va/ vor actiona intotdeauna loial 

§i impartial §i ca un consilier de incredere pentru Autoritatea Contractanta, conform regulilor §i/ sau codului 
de conduita al domeniului sau de activitate precum §i cu discrejia necesara.

27.2. In cazul Tn care Contractantul sau oricare dintre Subcontractantii sai se ofera sa dea/ sa acorde 
sau dau/ acorda oricarei persoane mita, bunuri, facilitate comisioane in scopul de a determina sau 
recompensa indeplinirea/ neindeplinirea oricaror acte sau fapte in legatura cu prezentul Contract sau pentru 
a favorizaJ defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul Contract, Autoritatea Contractanta poate 
decide incetarea Contractului.

27.3. Contractantul §i Personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii 
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum §i dupa incetarea Contractului.

28. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
28.1. Contractantul se obliga sa despagubeasca Autoritatea Contractanta in limita prejudiciului 

creat, impotriva oricaror:
a) reclamatii §i actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile folosite pentru sau 
in legatura cu Produsele furnizate, §i/ sau

b) daune, despagubiri, penalitati, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente eventualelor 
incalcari ale dreptului de proprietate intelectuala, precum §i ale obligatiilor sale, conform prevederilor 
Contractului.

28.2. Contractantul va despagubi Autoritatea Contractanta in masura in care sunt indeplinite 
cumulativ urmatoarele conditii:

a) despagubirile se refera exclusiv la daunele suferite de catre Autoritatea Contractanta ca urmare a 
culpei Contractantului;

b) Autoritatea Contractanta a notificat Contractantul despre primirea unei notificari/ cereri cu privire 
la incidenta oricareia dintre situatiile prevazute mai sus.

28.3. In cazul in care Contractantul nu i§i indepline§te in termenul convenit obligatiile asumate sau 
le indepline§te necorespunzator, incepand cu ziua urmatoare, Autoritatea Contractanta are dreptul de a 
deduce din valoarea neexecutata a Contractului, pe fiecare zi de intarziere, dobanda legala penalizatoare 
prevazuta la art. 3, alin. (2 1) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie 
§i penalizatoare pentru obligatii bane^ti, precum §i pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in 
domeniul bancar, cu modificarile §i completarile ulterioare. Dobanda se aplica la valoarea Produselor 
nelivrate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de valoarea Contractului.

28.4. In cazul in care Autoritatea Contractanta nu i§i onoreaza obligatiile in termen de 30 de zile de 
la expirarea perioadei convenite, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, 
aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind 
masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din 
contracte incheiate intre profesioni§ti §i intre ace§tia §i autoritati contractante.

28.5. Raspunderea Contractantului nu opereaza in urmatoarele situatii:
a) datele/informatiile/documentele necesare pentru indeplinirea Contractului nu sunt puse la 

dispozitia Contractantului sau sunt puse la dispozitie cu intarziere;
b) neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a obligatiilor ce revin Contractantului se 

datoreaza culpei Autoritatii Contractante;
c) Contractantul se afla in imposibilitatea fortuita de executare a obligatilor contractuale imputate.
28.6. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil §i repetat, da dreptul partii lezate de a rezilia Contractul, in termen de 15 zile de la data notificarii 
prealabile scrise, fara alte formalitati si fara interventia instantelor de judecata §i de a pretinde plata de 
daune-interese in conditiile prevederilor art. 1.531-1.536 din Codul Civil, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.
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28.7. Autoritatea Contractanta !§i rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul, printr-o 
notificare scrisa adresata Contractantului, fara nici o com pensate:

a) in conditiile art. 222, alin. (2) si (3) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

b) daca impotriva Contractantului s-a declan§at procedura in s o lv e n t,  cu condi^ia ca aceasta anulare 
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acpune sau despagubire pentru acesta. In acest caz, 
Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita 
pana la data denunfarii unilaterale a Contractului.

29. Obligafiile privind asigurarile §i securitatea muncii care trebuie respectate de catre 
Contractant

29.1. Contractantul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca ?i protec|ia 
muncii §i, dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forfa de munca, convenpile cu privire 
la libertatea de asociere §i negocierile colective, eliminarea muncii forjate §i obligatorii, eliminarea 
discriminarii in privinfa angajarii §i ocuparii for^ei de munca §i abolirea muncii minorilor.

30. Drepturile de proprietate intelectuala
30.1. Orice Rezultat elaborat §i/sau prelucrat de catre Contractant in executarea Contractului vor 

deveni proprietatea exclusiva a Autorita|ii Contractante, la momentul efectuarii pla|ii sumelor datorate 
Contractantului, conform prevederilor prezentului Contract.

30.2. Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuala ori industrials, dobandite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusiva a Autoritapi 
Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera a§a cum va considera de cuviin^a, fara 
limitare geografica ori de aha natura, cu excep^ia situajiilor in care exista deja asemenea drepturi de 
proprietate intelectuala ori industrials.

31. Obliga^iile in legatura cu calitatea Produselor
31.1. Contractantul garanteaza Autoritatii Contractante ca acesta opereaza in sistem de management 

al calitatii pentru Produsele furnizate in cadrul Contractului §i ca va aplica acest sistem pe toata perioada 
derularii Contractului. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice Neconformitate, astfel meat sa 
demonstreze hi orice moment Autoritafii contractante ca remedierea acestor Neconformitafi se realizeaza 
conform Planului de management al calitafii.

31.2. Autoritatea Contractanta notifica Contractantul cu privire la fiecare Neconformitate imediat 
ce acesta o identifica. Contractantul notifica Autoritatea Contractanta cu privire la Neconformitatile care 
nu au tost remediate §i comunica Autoritafii Contractante, perioada de remediere a acestora. Drepturile 
Autorita^ii Contractante cu privire la orice Neconformitate neidentificata sau nenotificata de catre 
Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate. Contractantul remediaza 
Neconformitajile, in termenul comunicat de Autoritatea Contractanta.

32. Facturarea §i pla^ile in cadrul Contractului
32.1. Plaple care urmeaza a fi realizate in cadrul Contractului se vor face numai dupa emiterea 

facturii ca urmare a aprobarii de catre Autoritatea Contractanta a Produselor aferente activitatilor efectuate 
de Contractant, in conditiile Caietului de Sarcini.

32.2. Plata contravalorii Produselor furnizate se face prin virament bancar, in baza facturii emise de 
catre Contractant pentru suma la care este indreptafit conform prevederilor contractuale, direct in contul 
Contractantului.

32.3. Termenul de plata este de maximum 30 de zile de la semnarea, de catre ambele parti, a 
procesului verbal de instruire a personalului, de punere in functiune a echipamentelor sau de receptie 
cantitativa si calitativa, dupa caz, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, daca Autoritatea 
Contractanta a primit factura.

32.4. Facturile vor fi emise §i completate m conformitate cu legisla^ia romana in vigoare.
32.5. Daca factura are elemente gre§ite §i/sau gre§eli de calcul identificate de Autoritatea 

Contractanta, §i sunt necesare revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea 
Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspenda. Repunerea in tennen se face de la 
momentul mdeplinirii condi{iilor de forma ?i de fond ale facturii.
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32.6. Contractantul este raspunzator de corectitudinea §i exactitatea datelor inscrise in factura §i se 
obliga sa restituie atat sumele incasate Tn plus cat §i foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

32.7. Solicitarile de plata catre ter|i pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni de drepturi/ 
ob ligati ale Contractantului catre ter|i, cu respectarea clauzelor prezentului Contract si a prevederilor 
legislative incidente.

33. Suspendarea Contractului
33.1. In situapi temeinic justificate, partile pot conveni suspendarea executarii Contractului.
33.2. In cazul in care se constata ca procedura de atribuire a Contractului sau executarea 

Contractului este viciata de erori esentiale, nereguli sau de frauda, Partile au dreptul sa suspende executarea 
Contractului.

33.3. In cazul suspendarii/ sistarii temporare a furnizarii Produselor, durata Contractului se va 
prelungi automat cu perioada suspendarii/ sistarii.

34. Forfa Majora
34.1. For^a Majora este constatata de o autoritate competenta.
34.2. For|a M ajora ?i Cazul Fortuit exonereaza de raspundere Parfile in cazul neexecutarii par^iale 

sau totale a obliga^iilor asumate prin prezentul Contract, in conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul 
civil.

34.3. For|a Majora ?i Cazul Fortuit trebuie dovedite.
34.4. Partea care invoca For^a Majora sau Cazul Fortuit are obligafia sa o aduca la cuno§tin$a 

celeilalte par|i, in scris, de indata ce 
s-a produs evenimentul.

34.5. Partea care a invocat Forfa M ajora sau Cazul Fortuit are obligapa sa aduca la cuno§tinta 
celeilalte par^i incetarea cauzei acesteia de indata ce evenimentul a luat sfar§it.

34.6. indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de acfiune a For^ei Majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parplor pana la apari|ia acesteia.

34.7. Daca Forja M ajora acjioneaza sau se estimeaza ca va ac{iona o perioada mai mare de 5 zile, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pai^i incetarea de plin drept a prezentului Contract, fara 
ca vreuna din par|i sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

35. Incetarea Contractului
35.1. Prezentul Contract inceteaza de drept la momentul la care toate obliga^iile stabilite in sarcina 

parjilor au fost executate.
35.2. Autoritatea Contractanta i§i rezerva dreptul de a rezolu^iona/ rezilia Contractul, fara insa a fi 

afectat dreptul Parplor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, daca:
a) Contractantul nu se conformeaza in perioada de timp, conform notificarii emise de catre 

Autoritatea Contractanta, prin care i se solicita remedierea Neconformitajii sau executarea obligafiilor care 
decurg din prezentul Contract;

b) Contractantul subcontracteaza parfi din Contract fara a avea acordul scris al Autoritatii 
Contractante;

c) Contractantul cesioneaza drepturile §i/sau obliga{iile sale fara acordul scris al Autoritatii 
Contractante;

d) are loc orice modificare organiza^ionala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 
juridica, natura sau controlul Contractantului, cu excep^ia situapei in care asemenea modificari sunt 
realizate prin Act Adijional la prezentul Contract, cu respectarea dispozifiilor legale;

e) devin incidente oricare alte in cap ac ity  legale care sa impiedice executarea Contractului;
f) Contractantul e§ueaza in a furniza1 mengine/ prelungi/ reintregi/ completa garanpile ori asigurarile 

solicitate prin Contract;
g) in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Autoritatii Contractante in 

legatura cu care se furnizeaza Produselor care fac obiectul Contractului;
h) la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla in una dintre situa^iile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire;
i) in situa|ia in care Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului deoarece au fost 

incalcate grav obliga^iile care rezulta din legislapa europeana relevanta, iar aceasta imprejurarea fost
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constatata printr-o decizie a Curfii de Justice a Uniunii Europene;
j) in cazul in care impotriva Contractantului se deschide procedura falimentului;
k) Contractantul a savar§it nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau 

in legatura cu executarea acestuia. ce au provocat o vatamare Autoritafii Contractante;
1) valorificarea de catre Autoritatea Contractanta a rezultatelor prezentului Contract este grav 

compromisa ca urmare a intarzierii furnizarii produselor din vina Contractantului.
35.3. Contractantul poate rezolufiona/rezilia Contractul fara insa a fi afectat dreptul Parfilor de a 

pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, in cazul in care:
a) Autoritatea Contractanta a comis erori esenfiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de 

atribuire a Contractului sau in legatura cu executare acestuia, ce au provocat o vatamare Contractantului.
b) Autoritatea Contractanta nu i§i indepline§te obligafiile de plata a Produselor instalate sau livrate 

de Contractant, in condifiile stabilite prin prezentul Contract.
35.4. Rezolufiunea/ Rezilierea Contractului in condifiile clauzelor 36.2. §i 36.3 intervine cu efecte 

depline, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formal itafi prealabile §i fara a mai fi necesara intervenfia 
vreunei instance judecatore?ti §i/ sau arbitrale.

35.5. Prevederile prezentului Contract in materia rezolufiunii/rezilierii Contractului se completeaza 
cu prevederile in materie ale Codului Civil.

35.6. In situafia rezolufiunii/rezilierii totale/parfiale din cauza neexecutarii/ executarii parfiale de 
catre Contractant a obligafiilor contractuale, acesta va datora Autoritafii Contractante daune-interese cu titlu 
de clauza penala in cuantum egal cu valoarea obligafiilor contractuale neexecutate.

35.7. In cazul in care Contractantul nu transmite garanfia de buna execufie in perioada specificata, 
Contractul este rezolufionat/ reziliat de drept, fara obligafia de notificare sau indeplinire a oricarei 
formalitafi de catre Autoritatea Contractanta.

35.8. Autoritatea Contractanta i§i rezerva dreptul de a denunfa unilateral Contractul, in cel mult 15 
zile de la aparifia unor circumstanfe care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului, cu condifia 
notificarii Contractantului cu cel pufin 3 zile inainte de momentul denunfarii.

35.9. In cazul in care pe parcursul indeplinirii Contractului se constata faptul ca nu sunt respectate 
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerinfelor prevazute in Caietul de Sarcini), 
Autoritatea Contractanta i§i rezerva dreptul de a denunfa unilateral Contractul ori de a solicita sistarea 
furnizarii Produselor pana la remedierea situafiei constatate.

36. Insolvenfa §i falimentul
36.1. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvenfa impotriva Contractantului, acesta 

are obligifia de a notifica Autoritatea Contractanta in termen de 3 zile de la deschiderea procedurii.
36.2. Contractantul are obligafia de a prezenta Autoritafii contractante, in termen de 30 de zile de la 

notificare, o analiza detaliata referitoare la incidenfa deschiderii procedurii generale de insolvenfa asupra 
Contractului §i asupra livrarilor §i de a propune masuri, acfionand ca un Contractant diligent.

36.3. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvenfa impotriva unui Subcontractant, unui 
terf susfinator sau, daca este cazul, in situafia menfionata la clauza 25. Asocierea de operatori economici, 
daca este cazul din prezentul Contract, Contractantul are acelea§i obligafii stabilite la clauzele 37.1 §i 37.2 
din prezentul Contract.

36.4. In cazul in care Contractantul intra in stare de faliment, in proces de lichidare sau se alia intr- 
o situafie care produce efecte similare. Contractantul este obligat sa acfioneze in acela§i fel cum este stipulat 
la clauzele 37.1, 37.2 §i 37.3 din prezentul Contract.

36.5. Nicio astfel de masura propusa conform celor stipulate la clauzele 37.2, 37.3 §i 37.4 din 
prezentul Contract, nu poate fi aplicata, daca nu este acceptata, in scris, de Autoritatea Contractanta.

37. Limba Contractului
37.1. Limba prezentului Contract §i a tuturor comunicarilor scrise este limba romana.

38. Legea aplicabila
38.1. Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana.

39. Solufionarea eventualelor divergence §i a litigiilor
39.1. Parfile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe ?i
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negociere amiabila, orice nein^elegere sau dispute/ divergenta care se poate ivi intre ele in eadrul sau in 
legatura cu indeplinirea Contractului.

39.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil 
o divergenta contractuala, Contractantul poate formula o plangere prealabila, conform prevederilor art. 7, 
alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in 
situatia in care se considera vatamat intr-un drept or interes legitim al sau de catre Autoritatea contractanta.

39.3. Daca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii plangerii prealabile, 
neintelegere/disputa/divergenta nu inceteaza, Contractantul se poate adresa instantelor judecatoresti 
competente de la sediul Autoritatii Contractante.

39.4. Daca in termen de 30 de zile de la data inceperii tratativelor, neintelegerile/ 
disputele/divergentele nu inceteaza, Autoritatea Contractanta se poate adresa instantelor judecatoresti 
competente de la sediul acesteia.

Drept pentru care, Parfile au incheiat prezentul Contract, in 3 exemplare originale, 2 pentru 
Autoritatea Contractanta si 1 pentru Contractant.

Contractor,

Pagina 17 din 17


