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SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU ACHZIȚIA DIRECTĂ DE ECHIPAMENTE IT 
 

Notă: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o 

marcă de fabrică sau comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar 

pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor operatori economici, sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având 

menţiunea de „sau echivalent”. 

 

 

CAPITOLUL 1: INFORMAȚII GENERALE 

a) Informații despre Achizitor 

Achizitor: MARITIME INDUSTRY ELECTRIC SERVICE  

Sediu social: Municipiul Tulcea, strada Debarcaderului, nr. 5, Hala Servicii și depozitare, camera nr. 8, 

etaj 1, județ Tulcea 

Telefon: 0240/536679 

Persoană de contact: Coordonator P2, Specialist Plan Progres Spiru Valentin 

 

b) Date referitoare la contract: 

Obiectul contractului: Furnizare Echipamente IT; 

Tip produs/e: nou/noi, de ultima generație; 

Valoarea estimată a contractului cu TVA inclus este de: 14.422,80 lei distribuită astfel: 

 Laptop  2  7.996,80 

 Server  1  6.426,00 

 

Prețul contractului ori a produselor luate individual, nu poate fi ajustat ulterior ofertării şi poate diferi 

de valoarea estimată.  

Durata contractului: perioada de livrare + perioada de garanție, după caz. 

  

c) Documentele care însoțesc oferta: 

Certificat de înregistrare a operatorului juridic, în copie conform cu originalul. 

Declarație privind neîncadrarea în situațiile descrise de art. 14 și art. 15 din OUG 66/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 

apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora – Formularul 3.  În acest context,  pentru evaluarea corectă a încadrării, precizăm că în 

componența actuală a echipei de proiect și membrilor partenerului se află inclus dl. Spiru Valentin. 
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Împuternicirea pentru persoana care semnează oferta, dacă aceasta este alta decât asociatul sau 

administratorul ofertantului, așa cum reiese din certificatul constatator. 

 

d) Formularele aferente ofertei: 

Propunere tehnică – Formularul 1 

Propunerea financiară – Formular 2 

Draft Contract furnizare – Formular 4 

 

e) Prezentarea ofertei: 

Oferta se va transmite într-un dintre următoarele modalități: 

 Prin email la adresa: valentin.spiru@industry-electric.eu  

 În plic închis, într-un singur exemplar, prin curier cu confirmare de primire la adresa: 

Municipiul Tulcea, strada Debarcaderului, nr. 5, Hala Servicii și depozitare, camera nr. 8, etaj 

1, județ Tulcea; 

 Personal, la adresa Municipiul Tulcea, strada Debarcaderului, nr. 5, Hala Servicii și depozitare, 

camera nr. 8, etaj 1, județ Tulcea 

Ofertele transmise prin email, în situația în care sunt selectate pentru a fi contractate, vor fi depuse în 

original anterior semnării contractului.  

Oferta va conține toate documentele solicitate la punctul c) și formularele menționate la punctul d), 

anterior detaliate și va fi însoțită de un opis pe care se va menționa: Acest dosar conține un număr de 

… pagini numerotate de la zero (pagina de opis) până la ….. 

Formularele ofertei se vor completa prin tehnoredactare în limba română. 

Formularul cu oferta tehnică se va completa în coloana din dreapta, menționând datele ofertate. Nu 

se vor face mențiuni de genul „DA”, „Oferim” ci se vor descrie clar marca, modelul și caracteristicile 

tehnice ale produselor ofertate.  

Ofertele care nu îndeplinesc caracteristicile tehnice minime vor fi considerate neconforme. 

Ofertarea de alte produse duce la descalificarea ofertei. 

Toate documentele vor fi semnate de aceeași persoană. 

Oferta va fi transmisă până la data de 30.07.2018, ora 16.00.  

Ofertele transmise care nu ajung la Achizitor până la termenul limită de depunere vor fi descalificate 

și vor fi returnate nedeschise. 

Costurile pentru întocmirea și depunerea ofertei sunt suportate de ofertant. Oferta se poate modifica 

sau retrage până la data limită de depunere a ofertelor prin transmiterea unui plic, cu respectarea 

cerințelor privind transmiterea ofertelor, cu oferta modificată sau adresa de retragere a ofertei.  

mailto:valentin.spiru@industry-electric.eu
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Notă: neprezentarea informațiilor și a documentelor în conținutul și validitatea solicitată conduce la 

descalificarea ofertei. Nu se admit completări de documente după deschiderea ofertelor. Depunerea 

ofertei folosind alte mijloace decât cele prevăzute în prezenta documentație duce la descalificarea 

ofertei. Dacă se constată că ofertantul a prezentat date incorecte/nereale, oferta va fi descalificată. 

 

f) Procedura aplicabilă: 

Achiziție directă conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea 

Procedurii competitive aplicabile solicitanților/Achizitorilor privați pentru atribuirea contractelor de 

furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 

 

g) Metoda de evaluare: 

În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității (aşa cum sunt definite în 

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016), Achizitorul va alege oferta cu cele mai multe 

avantaje pentru realizarea scopului proiectului.  

 

h) Alte informații relevante: 

În cazul în care intervin solicitări de clarificări care pot duce la modificări/ ajustări ale specificațiilor 

tehnice, Achizitorul poate să prelungească termenul de depunere al ofertelor 

Ofertele transmise vor fi valabile cel puțin 60 de zile calendaristice de la data depunerii. 

Toate documentele vor fi în limba română.  

În perioada de evaluare a ofertelor, Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita prin email/fax/curier, 

după caz, clarificări și documente doveditoare suplimentare de la ofertanți, cu privire la oferta depusă.  

Termenul de răspuns la clarificări este de 48 de ore, în caz contrar oferta poate fi declarată respinsă. 

Prin transmiterea ofertei, ofertantul câștigător își dă acordul de a oferi asistență Achizitorului pentru 

finalizarea în bune condiții a proiectului în cadrul căruia se face achiziția. 

Prin transmiterea ofertei, ofertantul câștigător își dă acordul ca în contractul de furnizare să se includă 

o prevedere prin care își asumă obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor 

referitoare la proiect (produsele furnizate în acest proiect și a documentelor aferente) cu ocazia 

misiunilor de control desfășurate de AM/OI POR sau de alte structuri cu competențe în controlul și 

recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente 

acestora. 

Prin depunerea ofertei candidatul înțelege că Achizitorul nu se obligă să selecteze oferta cu cel mai 

scăzut preț. 

  

CAPITOLUL 2: SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME 
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 Laptop model 1 Laptop 13.3 inch Procesor Intel Core I7, până la 4 .00 GHz, full hd, 
8gb, 1tb, +128gb ssd, dvd-rw, AMD Radeon 530 4GB; 

 Laptop model 2 Laptop 17.3-inch Procesor Intel Core I7, până la 4 .00 GHz, full 
hd, 8gb, 1tb, +128gb ssd, dvd-rw, AMD Radeon 530 4GB; 

 Server Server Tower, Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, 
turbo  

 

a) Furnizorul trebuie:  

 să asigure garanție minim 12 luni ; 

 să agreeze  modalitatea de plată după livrarea produselor în termen de maxim 60 de zile, după 

primirea finanțării de către Achizitor în baza mecanismului cererii de plată sau a mecanismului 

prefinanțării ; 

 să ofere gratuit livrarea la punctul de implementare a proiectului în Municipiul Tulcea, strada 

Debarcaderului, nr. 5, Hala Servicii și depozitare, camera nr. 8, etaj 1, județ Tulcea 

 

Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON sau Euro.  

Ofertele primite în euro vor fi calculate în ron la cursul BNR din ziua elaborării ofertei înaaintate. 

Ofertantul trebuie să prezinte orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt 

necesare pentru evaluarea ofertei.  

Costurile de transport, asigurare, livrare, instalare, punere în funcțiune și instruire (unde este cazul) 

vor fi menționate separat în cadrul ofertelor, chiar dacă acestea sunt gratuite. 

 

CAPITOL 3: FORMULARE 
Formular 1 – Oferta tehnică 

Formular 2 – Oferta financiară 

Formular 3 – Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese 

Formular 4 – Model contract de furnizare 
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Formularul 1 

Operator economic:……………….. 

Sediu social:……………………………. 

 

FORMULAR OFERTĂ TEHNICĂ 

 

ECHIPAMENTE IT Denumire produs ofertat: 

Cerințe minime obligatorii: Descriere tehnică ofertă Furnizor: 

 Laptop 13.3 inch Procesor Intel Core 

I7, până la 4 .00 GHz, full hd, 8gb, 

1tb, +128gb ssd, dvd-rw, AMD 

Radeon 530 4GB; 

 

 Laptop 17.3-inch Procesor Intel Core 

I7, până la 4 .00 GHz, full hd, 8gb, 

1tb, +128gb ssd, dvd-rw, AMD 

Radeon 530 4GB; 

 

 Server Tower, Intel Xeon E3-1220 v6 

3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo 

 

Bunul ofertat are caracteristici tehnice 

superioare celor minime obligatorii 

solicitate. 

Da -  

Detalii:  

 

 

 Nu -  

Furnizorul trebuie: Furnizorul ofertant se angajează: 

 să asigure garanție minim 12 luni ; 

 să agreeze  modalitatea de plată 

după livrarea produselor în termen 

de maxim 60 de zile, după primirea 

finanțării de către Achizitor în baza 

mecanismului cererii de plată sau a 

mecanismului prefinanțării ; 

 să ofere gratuit livrarea la punctul de 

implementare a proiectului în 

Municipiul Tulcea, strada 

Debarcaderului, nr. 5, Hala Servicii și 
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depozitare, camera nr. 8, etaj 1, 

județ Tulcea 
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Formular 2 

Operator economic ofertant:……………….. 

Sediu social:……………………………. 

 

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

Către: MARITIME INDUSTRY ELECTRIC SERVICE  

 

Stimate dle. Administrator, 

 

Subscrisa SC………………….., cu sediul social în ……., având Cod Unic de Înregistrare .... şi Număr de 

Înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ...., ne obligăm, în cazul în care oferta noastră 

va fi declarată câștigătoare, să furnizăm produsele detaliate în oferta tehnică, pentru suma totală de 

………..(detaliată în cifre și litere) euro/lei, plus TVA, prețul fiind detaliat astfel:  

Nr.  Denumire  

 

UM Cant. Preț unitar 

Ron/euro, 

fără TVA 

Total valoare 

Ron/euro, 

fără TVA 

Valoare TVA 

Ron/euro 

1  1 Buc    

2  1 Buc    

3  1 Buc     

 

 

Data completării:  

Ofertant, 

Denumire 

Prin Reprezentant legal 
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Formular 3 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

 Subsemnatul/a …………., în calitate de ………….. a SC ……, cu sediul în ….., cod de identificare fiscală ……, 

Cod Unic de Înregistrare nr. …………., referitor la procedura de achiziție directă derulată de MARITIME 

INDUSTRY ELECTRIC SERVICE  conform Ordinului MFE 1284/2016, declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 

14 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor 

publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Subsemnatul/a ………….. declar că voi informa imediat MARITIME INDUSTRY ELECTRIC SERVICE  dacă 

vor interveni modificări în prezenta declarație. 

 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 

MARITIME INDUSTRY ELECTRIC SERVICE  are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarației, orice informații suplimentare. 

 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Data completării: ... 

 

……………… 

(nume și funcție persoană autorizată/împuternicit) 

………………… 

(semnătură) 
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Formular 4 

Draft CONTRACT DE FURNIZARE  

nr. …. Data…… 

 

PREAMBUL: Încheiat în temeiul Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1248/2016 privind 

aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/Achizitorilor privați pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, în scopul implementării 

proiectului cu titlul - „ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST”, COD SMIS 120422. 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. SC MARITIME INDUSTRY ELECTRIC SERVICE SRL, cu sediul social în Municipiul Tulcea, strada 

Debarcaderului, nr. 5, Hala Servicii și depozitare, camera nr. 8, etaj 1, județ Tulcea, înregistrată la 

Registrul Comertului Tulcea sub numărul J36/102/2007, cod fiscal RO 21212219, telefon 0240/536679, 

reprezentată legal prin SPIRU VALENTIN, în calitate de Partener proiect și  Achizitor, 

și 

1.1. S.C. …………………………………….S.R.L., cu sediul social în localitatea……………………………., str. 

………………….. nr…………., judeţ …………………, telefon……………………, fax……………………………., 

mobil…………………….., email –…………………….., număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 

Comerţului………………….., cod unic de înregistrare………………………., cod de TVA 

RO……………………………….., cont IBAN…………………………., deschis la Banca……………………………, 

Sucursala………………………….., reprezentată prin………………………, având funcţia………………………, în 

calitate de Furnizor, pe de altă parte 

 

Au convenit să încheie prezentul contract de furnizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

2. DEFINITII 

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale; 

b) Achizitor si Furnizor- partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c) Pretul contractului - pretul platibil Furnizorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d) Produse  - bunurile ce fac obiectul prezentului contract; 

e) Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face 

imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
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evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 

aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. 

Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

f) Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. INTERPRETARE 

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 

in mod diferit. 

3.3. - Termenele pe „zile calendaristice” se calculeaza conform prevederilor Codului Civil. 

Clauze obligatorii 

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI 

4.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze următoarele produse: 

a) .. 

b) .. 

c) .. 

4.2. – Furnizarea produselor se va realiza pe bază de notă de comandă fermă, transmisă de Achizitor, 

în funcție de propriile planificări din perioada de implementare. 

5. PRETUL CONTRACTULUI 

5.1. - Pretul total al contractului este de ……………… lei/euro (fără TVA), sumă la care se adaugă taxa pe 

valoare adăugată, conform normelor legale în vigoare, în valoare de ………………….. 

5.2. - Pretul unitar pentru produsele furnizate in cadrul contractului este detaliat dupa cum urmeaza: 

Nr.  Denumire 
 

UM Cant. Preț 
unitar 

Ron/euro, 
fără TVA 

Total eligibil 
Ron/euro, fără 

TVA 

Total TVA 
Ron/euro 

 1       

       

       

5.3. - Pretul contractului se va pe masura derularii contractului, in baza facturilor și a proceselor verbale 

de receptie, la termenul de plata convenit intre parti in prezentul contract. 

5.4. – Pretul contractului va fi achitat de Achizitor cu ordin de plata, in contul bancar al Furnizorului 

detaliat in partea introductiva a prezentului contract, pe baza facturilor emise de Furnizor. 

5.5. – Facturile vor fi emise in lei, cursul euro fiind calculat la cursul BNR din ziua ofertării. 
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5.6. – Furnizorul înțelege și acceptă faptul că Achizitorul se obliga sa plateasca pretul menționat pentru 

produsele furnizate în baza mecanismului cererilor de plată sau a mecanismului cererilor de 

rambursare în funcție de situația concretă din implementarea proiectului. 

5.7. – Facturile emise in legatura cu prezentul contract trebuie sa indeplineasca obligatoriu 

urmatoarele cerinte: 

a) sa aiba formatul prevazut de actele normative in vigoare si sa fie completate in conformitate 

cu acestea; 

b) sa mentioneze clar numarul, data si obiectul contractului de achizitii de furnizare bunuri in 

baza caruia a fost emis; 

6. DURATA CONTRACTULUI 

6.1. -   Durata prezentului contract este de maxim 17 luni de la data asumării de ambele părți, pentru 

livrare produse conform notelor de comandă transmise de Achizitor, efectele sale juridice producându-

se insa pe toata perioada de valabilitate de livrare și de garantie, conform ofertei furnizorului. 

6.2. - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data executarii obligatiilor pe care Contractul 

le stabileste in sarcina partilor contractante, cu exceptia situatiei in care Contractul de finantare 

inceteaza, indiferent de motiv. 

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

7.1. - Executarea si inceperea producerii efectelor juridice ale contractului incepe dupa semnarea 

bilaterala a contractului,  de la data de………………………... 

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  

8.1. - Documentele contractului sunt: 

1. – Prezentul contract; 

2. – Oferta tehnică și financiară a Furnizorului, 

2. - Alte acte aditionale la contract convenite prin comun acord de catre parti (dacă este cazul). 

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI 

9.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produse noi, funcționale, conform specificațiilor tehnice 

ofertate. 

9.2. - Furnizorul se obliga sa livreze produsele la solicitarea Achizitorului și în termenul de efectivitate 

al contractului la punctul de lucru din Municipiul Tulcea, Babadag, nr. 139, Parter, bloc 21, scara C, 

județ Tulcea. 

9.3. – Furnizorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in 

justitie, daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura solicitate de terte parti, ce rezulta din 

incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de 

produsele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru realizarea obiectului contractului, si sau 

incalcarea unor prevederi legale în vigoare la momentul încheierii contractului. 
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9.4. – Furnizorul se obliga sa asigure disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la 

proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de M/OI sau de alte structuri cu competente in 

controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale 

aferente acestora, dupa caz. 

10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 

10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit prin nota de comandă 

fermă, cu condiția respectării specificațiilor tehnice minimale evidentiate in invitatia de ofertare. 

10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul contractului catre Furnizor in termen de maxim 60 zile 

de la data emiterii facturii în baza mecanismului cererilor de plată sau a mecanismului cererilor de 

rambursare în funcție de situația concretă din implementarea proiectului.  

10.3. - Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de maxim 15 zile de la expirarea perioadei 

prevazute convenite, Furnizorul are dreptul de a calcula penalizari de intarziere la plata, in valoare de 

0.1%/zi lucratoare.  

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR 

11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Furnizorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate 

prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, respectiv 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.  

11.2. - In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de maxim 15 de zile de la expirarea 

perioadei convenite deși dispune de resurse financiare pentru proiect, atunci acesta are obligatia de a 

plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, respectiv 0,1% 

pentru fiecare zi lucratoare de intarziere. 

11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 

plata de daune-interese. 

11.4. - Achizitorul poate denunta unilateral contractul in cazul in care constata ca in care Furnizorul 

intră în insolvență. In acest caz, Furniorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 

pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

12. ALTE RESPONSABILITATI ALE FURNIZORULUI 

12.1. - (1) Furnizorul are obligatia de a livra produsele prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica selectată 

de către Achizitor. 

12.2. - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor și respectarea tuturor 

obligațiilor in conformitate cu cerintele tehnice precizate in documentatia de atribuire.  

13. ALTE RESPONSABILITATI ALE ACHIZITORULUI 
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13.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Furnizorului orice documente si informatii pe care le 

considera necesare indeplinirii corespunzatoare a contractului. 

14. RECEPTIE SI VERIFICARI 

14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica caracteristicile tehnice, modul de furnizare al produselor și 

funcționalitatea acestora, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si 

din specificatiile tehnice.   

14.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract prin 

intermediul reprezentantilor sai legali sau prin imputerniciti notificati in acest sens.  

14.3. – Receptia produselor se va realiza la livrarea produselor prin punerea în funcțiune a produselor 

și apoi încheierea unui proces-verbal de recepție și punere în funcțiune semnat de reprezentantii 

ambelor parti. Produsele care se constata ca sunt nefuncționale la livrare vor fi returnate, Furnizorul 

fiind responsabil de inlocuirea cu un nou echipament funcțional.  

15. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE 

15.1. – Contractul incepe in ziua semnarii sale bilaterale si se incheie la data de…………………………….. 

15.2. - Furnizarea produselor trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza 

de la data inceperii efectivității contractului. 

15.3. - In cazul in care: 

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Furnizorului; sau 

b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre Furnizor, indreptatesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de 

furnizare a produselor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, 

perioada de furnizare si vor semna un act aditional. 

15.4. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului Furnizorul nu respecta termenul  de furnizare, acesta 

are obligatia de a notifica de indata si in timp util acest lucru, Achizitorului. 

15.5. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice 

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a denunta unilateral contractul, 

printr-o simpla notificare scrisa comunicata Furnizorului cu cinci zile lucratoare inainte. 

16. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

16.1. – Oferta tehnica si financiara va ramane ferma pe toata perioada de derulare a contractului. 

16.2. - Pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentului contract, platile datorate de catre 

Achizitor Furnizorului sunt prețurile unitare declarate in Oferta financiara. 

17. AMENDAMENTE 

17.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
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interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului. 

18. CESIUNEA 

18.1. - Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, 

fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului. 

18.2. - Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 

obligatii asumate prin contract. 

19. FORTA MAJORA 

19.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

19.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

19.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

19.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 

si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

19.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 30 zile, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

20. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

20.1. - Achizitorul si Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 

20.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Furnizorul nu reusesc sa 

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de 

catre instantele judecatoresti competente. 

20.3. Limba care guverneaza contractual este limba română. 

21. COMUNICARI 

21.1. - Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

21.2. -  Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

21.3. - Comunicarile intre parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii primirii 

mesajului. 

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
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22.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

Partile au inteles sa incheie astazi, ……………………, prezentul contract cu un număr de ……………… pagini, 

in două exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

 

   

ACHIZITOR  FURNIZOR 

MARITIME INDUSTRY ELECTRIC SERVICE    

Prin Reprezentant legal  Prin Reprezentant legal 

SPIRU VALENTIN   

 

 

 

 

 


