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       SC RO ELCO S.R.L.                                   Direcția Generală de Asistență Socială           
                                                                                 și Protecția Copilului Teleorman 

 
 

 
 

CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ  
DE PRODUSE ȘI SERVICII 

Nr........................din...................................... 2017 

 
           În temeiul Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, actualizată, publicată în 
M.O. nr. 390 din 23 mai 2016 și H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice publicată în M.O. 
nr. 423 din 6 iunie 2016 s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de produse și 
de servicii.  
    
1. Părţile contractante: 

1.1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, 
cu sediul în mun. Alexandria, str. Dunării nr.7, jud.Teleorman, cod fiscal 17094026, cont 
Trezoreria Alexandria RO14TREZ24A680600301X, tel. 0247316611, fax.0247406060, 
reprezentată prin Director General – dl. Dragomirescu Florinel, în calitate de 
achizitor şi  
          1.2. SC xxxx S.R.L., cu sediul în mun. xxxxx str., nr. , jud. , CUI RO , nr. Reg 
Com., reprezentată legal prin , în calitate de furnizor/prestator, pe de altă parte. 
2. Definitii și Interpretare 

 În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
- achiziţie sau achiziţie publică - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin 
intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi 
contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă 
lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public; 
 - cerinţe de etichetare - cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, 
servicii, procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă;     
 - contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai 
multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de 
produse sau prestarea de servicii; 
- contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca 
obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu 
una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, 
cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care 
corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă 
determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei; 
- contract de achiziţie publică de produse - contractul de achiziţie publică care are ca 
obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu 
sau fără opţiune de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora 
autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau 
nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse poate 
include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare; 
- contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca 
obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie 
publică de lucrări ; 
- orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică; 
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- CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin 
Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 
noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV); 
- etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, 
servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe; 
- furnizor - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de 
instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către 
acesta, care nu are calitatea de subcontractant; 
 - furnizor de servicii de achiziţie - o persoană de drept public sau de drept privat care 
oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare; 
- document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi 
orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face 
trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire; 
- documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, 
regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare 
completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul 
contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile 
tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de 
prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile 
generale aplicabile; 
- licitaţie electronică - procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o 
evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a 
reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale 
ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare; 
- lot - fiecare parte din obiectul contractului de achiziţie publică, obiect care este divizat 
pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel încât să 
corespundă mai bine nevoilor autorităţii contractante, precum şi capacităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii 
şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai 
îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele 
faze ulterioare ale proiectului; 
- ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de 
atribuire; 
- ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja 
din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde 
propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin 
documentaţia de atribuire; 
- operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept 
privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă 
executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de 
servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste 
entităţi; 
- specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui 
produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră 
corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante; 
- subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie 
publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale 
construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie 
publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor 
necesare în acest scop; 
- zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare. 
- Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor 
reguli: 
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    a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori 
act sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în 
considerare; 
    b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în 
zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; 
    c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în 
luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se 
încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an 
corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului 
exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi 
corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la 
expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 
    d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare 
legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei 
zile lucrătoare; 
    e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător 
dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu 
se iau în considerare. 
           3.Obiectul contractului   
 3.1. Prestatorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, instalații de detecție și 
semnalizare/avertizare incendii, cu servicii de proiectare și de execuție incluse, precum și 
mentenanță pe perioada garanției – COD CPV: 31625200-5, la următoarele  centre din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman : 
- Complexul  de Servicii ptr persoane adulte cu handicap Videle, jud. Teleorman. 

4. Preţul contractului 
4.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre 
achizitor, este de       ,00  lei, fără TVA. 

5. Durata contractului 
5.1 - Durata prezentului contract este de la data încheierii până la data de 31 decembrie 
2018. 
5.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data expirarii perioadei de 
mentenanță acordată în perioada garanției de catre Prestator, cu posibilitatea de 
prelungire prin act aditional, conform legislatiei in vigoare. 
5.3 - Executarea contractului începe de la data transmiterii ordinului de începere a 
lucrarilor de catre Achizitor si primirea acestuia de catre Prestator. 

6. Documentele contractului 
6.1  Documentele contractului sunt: 
-  Caietul de sarcini ; 
-  oferta de preț SC  S.R.L. ; 
- Autorizațiile SC  
Obligaţiile prestatorului 
7.1- Să furnizeze, respectiv să vândă, instalații de detecție și semnalizare/avertizare 
incendii,conform proiect avizat, cu servicii de  execuție incluse, precum și mentenanță pe 
perioada garanției la următoarele  centre din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman : 
-Complexul de Servicii ptr persoane adulte ci handicap Videle. 
 7.2- Prestatorul se obligă să asigure transportul instalațiilor până la locul indicat de către 
achizitor pentru punerea acestora in functiune; 
7.3- Prestatorul se obligă să livreze instalațiile cu toate componentele necesare astfel 
încât să fie funcţională la momentul punerii acesteia în funcţiune, în prețul contractului 
fiind incluse și autorizațiile necesare ; 
7.4- - Prestatorul se obligă să asigure instalarea, montarea, realizarea probelor 
funcţionale pentru instalațiile livrate; 
7.5 - Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
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profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ; 
7.6 - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de şi pentru contract ; 
 7.7 - Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii  şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de 
muncă; 
7.8 – Prestatorul se obliga sa informeze Achizitorul, in scris, prin intocmirea conform 
reglementarilor in materie, a unui proces-verbal de verificare care sa contina, in mod 
explicit, constatarile si recomandarile privind rezultatele verificarilor. 
7.9- Termenul de executie a lucrarilor va fi de 25 zile calendaristice de la data predarii 
amplasamentelor. 

7. Obligaţiile achizitorului 
8.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate conform prevederilor 
prezentului contract; 
8.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la 
emiterea facturii de către acesta.  

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul produselor 
nelivrate, o penalitate de 0.02%  pentru fiecare zi de întărziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor . 
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile 
de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, o 
penalitate de 0.02%  pentru fiecare zi de întărziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor . 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parţi, 
rămasă neremediată în termen de 5 zile de la data notificării scrise, dă dreptul părţii 
lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără întârziere şi fără intervenţia vreunei 
instanţe şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9. Recepţie, verificări și garanţie acordată produselor. 
10.1 -Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pe toată durata 
lucrărilor, pentru a stabili conformitatea;  
10.2 - Operaţiunile recepţiei implică constatarea eventualelor deficienţe; 
10.3 - Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de  3 zile 
de la data luării la cunoştinţă, fără a percepe alte costuri suplimentare; 
10.4 – Prestatorul se obliga sa asigure mentenanta pe perioada garanției, iar Achizitorul 
se obliga sa accepte aceasta. In cazul in care asupra echipamentelor/instalatiilor intervin 
si executa lucrari alte persoane decat cele autorizate de catre Prestator, acesta din urma 
declina garantia acordata, aceasta incetand de la data interventiei neautorizate in 
instalatii/echipamente. Achizitorul isi pierde astfel dreptul la acordarea garantiei si nu 
poate pretinde Prestatorului compensatii de orice natura pentru eventualele defecte si 
nici daune interese pentru eventuale pagube produse in urma interventiei neautorizate 
de catre Prestator  in instalatiile/echipamentele ce fac obiectul acestui contract. 
10.5. – Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt 
noi, nefolosite, şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura 
materialelor. Deasemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul dintre 
produsele furnizate prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, 
materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni ale furnizorului. 
10.6. – Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea prevăzută 
producător şi decurge de la data realizării recepţiei ; 
10.7. – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
10.8. – La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în maxim 5 zile lucrătoare de la transmiterea 
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notificării, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Garanţia acordată produselor 
prin contract se va prelungi cu zilele de indisponibilizare in care produsele nu au 
funcţionat din cauza reparaţiilor sau inlocuirii. 
10.9.- Service-ul în garanţie  se asigură gratuit, de către furnizor, cu personal calificat.  

10. Ajustarea preţului contractului  
11.1 Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează 

11.2 In cazul in care va fi necesara executarea unor lucrari suplimentare, altele decat 
cele cuprinse in prezentul contract, dar in legatura cu buna functionare a instalatiilor, 
acestea vor fi aduse la cunostinta Achizitorului, in scris de catre Prestator. 

11. Amendamente  
12.1 -Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut 
fi prevazute la data incheierii contractului. 
12.2 -Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii. 

12. Cesiunea  
13.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate 
prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
13.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau 
orice alte obligatii asumate prin contract.  

13. Încetarea contractului 
14.1. Prezentul contract înceteaza de plin drept, fără punere în întârziere, fara a mai fi 
necesara interventia unui instante judecatoresti, în cazul in care una dintre parti: 
- nu isi executa una dintre obligatiile prevăzute la art. 7-Obligațiile prestatorului și art. 8-
Obligațiile achizitorului, din prezentul contract; 
14.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevedrilor prezentului contract o va 
notifica celeilalte parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si 
produca efectele. 
14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja 
scadente intre partile contractante. 

14. Forţa majoră 

15.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
15.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

15. Soluţionarea litigiilor 

16.1. Achizitorul si  prestatorul vor face 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. 
16.2. Daca, dupa 5 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si 
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 
solicita ca disputa sa se solutioneze, de către instanţele judecătoreşti competente 
corespunzătoare sediului achizitorului. 

16. Limba care guvernează contractul 
17.1  Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

17. Comunicări 
18.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in 
momentul primirii. 
18.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

18. Legea aplicabilă contractului 
19.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
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Părţile au înţeles să încheie azi.......................................2018, la sediul 
Achizitorului, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     

 

  

                    ACHIZITOR,          PRESTATOR,  
 

Directia Generala de Asistenta Sociala                                SC        S.R.L. 
    si Protectia Copilului Teleorman 

 
 
                Director General                                                    Director General                                               
           Dragomirescu Florinel                                                     
 
 
 
 
 
 
 
        Director General Adj. Economic                                    
             Florescu Dana-Mihaela              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


