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Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

“Oţel beton fasonat cu servicii de fasonare incluse” 

 

 În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, și art. 43 din din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SERVICII S.A., cu sediul în Splaiul Unirii, 

nr. 76, clădirea River Plaza, corp A, et. mezanin și etaj 1, sectorul 4, București, telefon: (+4) 0372 400 

780, e-mail: achizitii@cmeb.com.ro, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să 

achiziționeze “Oţel beton fasonat cu servicii de fasonare incluse”. 

 

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă 

Sursa de finanțare: Venituri proprii 

Tip anunț: Cumparări directe 

Tip contract: Servicii 

Denumirea achiziției: “Oţel beton fasonat cu servicii de fasonare incluse” 

Cod CPV: 14622000-7 - Otel (Rev.2) 

 

Valoare estimată: 132.155,14 lei, fără TVA. 

Termen de livrare: maxim 15 zile calendaristice de la data emiterii comenzii. 

Livrarea se va efectua la adresa menționată în comandă, depozitul CMESB SA– DANUBIANA situat în 

Șos. Olteniței nr. 181, loc. Popești Leordeni, jud. Ilfov, în incinta fostei fabrici Danubiana. 

Perioada de valabilitate a ofertei: 10 zile. 

Condiții de participare: Ofertantul va prezenta următoarele documente: 

• Formularul nr. 1 - Formular de ofertă financiară; 

• Formularul nr. 2– Ofertă tehnică; 

• Formularul nr. 3 - Documente de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor 

contractuale și a clarificărilor/modificărilor/completărilor la documentația de atribuire; 

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerințelor tehnice minimale solicitate 

și cu încadrarea în valoarea estimată. 
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Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

Informații suplimentare: Ofertele se transmit la adresa de email achizitii@cmeb.com.ro până la data 

și ora limită precizate în anunțul de publicitate. Ofertele depuse după data și ora comunicată nu vor fi 

luate în considerare. În cazul în care două sau mai multe oferte vor avea prețuri egale, Autoritatea 

contractantă va solicita retransmiterea ofertei financiare. 

Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări adresate, vor fi publicate pe site-ul 

https://energeticaservicii.ro, la rubrica Achizitii si licitatii publice – Proceduri in desfasurare. 
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Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE 

Formular nr. 1 

OPERATORUL ECONOMIC 

.................................. 

(denumirea/numele) 

 

 

 FORMULAR DE OFERTĂ 

Către: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. 

Splaiul Unirii Nr. 76, Corp A, Etaj 1, sectorul 4 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

........................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm ........................., 

pentru suma de .................................................... (suma in cifre si litere) lei, respectiv 

........................................... (suma in cifre si litere), la care se adauga TVA ............................... (suma in 

cifre si litere) lei. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în 

termenul prezentat în propunerea tehnică. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în 

litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie 

pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastra este stabilită ca fiind câștigătoare, să 

constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. 

5. Până la semnarea contractului aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură) 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

Formular nr. 1A 
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Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

OPERATORUL ECONOMIC 

................................. 

(denumirea/numele) 

 

 

CENTRALIZATOR FINANCIAR DE PREŢURI 

Nr. 

crt. 
Denumire produs U.M. 

Cant. 

maxim 

estimată 

Preț 

unitar 

Valoare, 

lei fără 

TVA 

TVA 

19% 

Valoare 

totală la 

destinaţia 

finală, lei 

cu TVA 

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+6 

1 

Oţel beton profil neted OB 

37φ6 cu servicii de fasonare 

incluse 

Kg 

38.94     

2 

Oţel beton striat BST 500 φ8 

cu servicii de fasonare 

incluse 

Kg 

12.00     

3 

Oţel beton striat BST 500 

φ10 cu servicii de fasonare 

incluse 

Kg 

78.00     

4 

Oţel beton striat BST 500 

φ12 cu servicii de fasonare 

incluse 

Kg 

16219.95     

5 

Oţel beton striat BST 500 

φ16 cu servicii de fasonare 

incluse 

Kg 

13927.00     

6 

Oţel beton striat BST 500 

φ20 cu servicii de fasonare 

incluse 

Kg 

245.48     

7 

Oţel beton striat BST 500 

φ22 cu servicii de fasonare 

incluse 

kg 

356.00     

 Total       

Necesarul conform detaliilor anexate:  

Detaliu (plansa nr.) U.M. Cantitate 
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Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

Placa P400 G cu gol lateral (R14) Buc. 2 

Placa P220 G (R3) Buc. 8 

Placa P260 G (R1) Buc. 100 

Camin cabluri electrice (R5 -rev.) Buc. 3 

Bară dreaptă ø20 x6 m buc 16 

 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură) 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

.................................. 

(denumirea/numele - în cazul unei 

Asocieri, se va completa 

denumirea întregii Asocieri) 

 Formular nr. 2 

2OFERTĂ TEHNICĂ  

Specificaţii tehnice solicitate 

Specificații tehnice ofertate 
(ofertanții vor completa toate secțiunile, unde este cazul) 

/Dovada îndeplinirii cerinței prin trimitere la documentația 
tehnică, unde este cazul 

 

Coloana 1 Coloana 2 

Oţel beton fasonat cu servicii de fasonare incluse, se va achiziţiona conform 
planurilor/detaliilor de execuţie atasate şi specificaţiilor tehnice menţionate mai 
jos: 
Specificații tehnice OȚEL BETON FASONAT BST 500S (C) 
DIMENSIUNI: 
- OȚEL BETON BST 500S (C) cu diametrul cuprins între 8-22 mm; 
- Abaterile de la forma și toleranțele la dimensiuni vor fi conform standardelor 
tehnice; 
- Fasonarea barelor și confecționarea carcaselor de armătură se va face în strictă 
conformitate cu prevederile din planurile/detaliile de execuţie.  
- Dimensiunile finale vor fi în conformitate cu necesitățile achizitorului. 
CARACTERISTICI:  
OȚEL BETON BST 500S (C): 

- Clasa de ductilitate: C 
- Limita de curgere: 500 N/mm2 
- Rezistența la rupere: 550 N/mm2 

Alungire la rupere: min 10 % 
MATERIALE ȘI ASPECT EXTERIOR: 
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- Oțelul beton se va executa din materiale prevăzute în standarde specifice, 
respectându-se valorile prescrise în compoziția chimică. 
- Armăturile care se fasonează trebuie să aibe suprafața oțelului beton continuă, 
fără gâtuiri, aschii, bavuri, crăpături, rizuri, scobituri, stratificări, îngroșări, zgură, 
lovituri sau alte defecte superficiale și fără urme de oxizi sau produse folosite la 
decapare. 

MARCAREA, ȘI LIVRAREA: 
Marcarea se va face conform standardului de produs.  
Livrare, ambalare, etichetare, transport  
Termenul de livrare începe să curgă de la data transmiterii comenzii ferme. 
Livrarea se va face în baza comenzilor ferme emise de către beneficiar, în termen 
de maxim 15 zile calendaristice de la data emiterii comenzilor. 
Produsul va fi livrat cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea 
contractantă. 
Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. 
Furnizorul va comunica achizitorului, cu 48 de ore înainte, orice livrare de produse. 
Furnizorul are obligația, de a livra produsele la depozitul CMESB S.A. de la 
Danubiana.  
De aceea, ulterior semnării contractului de furnizare, Achizitorul va emite comenzi 
scrise de livrare produse, care vor fi furnizate în termen de maxim 15 zile 
calendaristice de la transmiterea acestora, la destinația indicată de către Achizitor, 
fără costuri suplimentare pentru acesta. 
Contractantul este resposabil pentru livrarea în termenul agreat al produsului și se 
consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina 
în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare. 

(ofertantul confirmă cerința) 

Dimensiunile barelor fasonate din oțel beton trebuie să respecte detaliile 
desenelor de execuție puse la dispoziție de Autoritatea contractantă, prin 
comanda emisă către contractant. 
La livrare produsele trebuie să fie însoțite de toate documentele necesare în 
conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile din contract.  
Contractantul va face livrarea produselor numai dupa ce primește comanda 
de achiziție fermă din partea beneficiarului. 

(ofertantul confirmă cerința) 
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Documentele pe care furnizorul trebuie să le livreze în cadrul contractului 
sunt: 
- Agremente tehnice și avize tehnice pentru produsele livrate; 
- Certificate de conformitate/Declarații de conformitate; 
- Rapoarte de încercare; 
- Avize de expediție a produselor. 

Recepția produselor/serviciilor 
Achizitorul prin reprezentanții săi își rezervă dreptul de a inspecta și/sau 
testa/recepționa produsele pentru a se verifica conformitatea cu 
specificațiile puse la dispoziție de producător. 
Recepția finală și cantitativă se va efectua la destinație, respectiv depozitul 
CMESB SA de la Danubiana, între părți într-un termen rezonabil, care nu va 
depăși de regulă 10 zile după livrarea oțelului, în situația în care părțile nu 
convin un alt termen.  
Recepția calitativă și cantitativă a produselor se consideră încheiată la 
momentul semnării a PV de recepție cantitativă și calitativă fără obiectiuni, 
susținută de rezultatele încercărilor pe loturi de produse.  
Recepția produselor nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării 
garanțiilor sau a altor obligații asumate prin contract.  

 

Documentele solicitate în propunerea tehnică vor fi prezentate în limba română. Documentele emise într-o altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată. 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură) 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele 

operatorului econo
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Formular nr. 4 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

............................... 

(denumirea/numele - în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE ȘI A CLARIFICĂRILOR/MODIFICĂRILOR/COMPLETĂRILOR 

LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat 

de………………………………, la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant împuternicit 

al Ofertantului ……………………………… (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii 

Asocieri) la procedura simplificată pentru încheierea acordului-cadru având ca obiect 

„………………………………”, organizată de COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele: 

• Înțelegem că toate clauzele contractuale sunt obligatorii și suntem de acord cu clauzele 
contractuale prevăzute în acordul-cadru/contractul subsecvent din documentația de atribuire, 
secțiunea “Clauze contractuale obligatorii”;  
 

• Totodată, confirm că acceptăm Clarificările/ Modificările/ Completările la Documentația de 
atribuire (inclusiv anexele acestora) și le prezentăm atașate la prezentul formular, inițializate 
(semnate și ștampilate) pe fiecare pagină. 

 

 De asemenea, vă comunicăm că avem următoarele amendamente la clauzele contractuale sus 

menționate (vor fi menționate amendamentele propuse sau, după caz, mențiunea NU ESTE CAZUL): 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]     

 

Reprezentant împuternicit al Ofertantului 

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea; 

și denumirea reprezentantului împuternicit) 

_____________ 

____ (semnatura și ștampila) 



 

10 
 
 

Contract de achiziție publică de produse  

”Oțel beton fasonat  cu servicii de fasonare incluse” 

 

Nr. ________ din data ___________ 

 

Prezentul Contract de achiziție publică de Produse, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat 

având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și 

modificările ulterioare precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia,  

 

între: 

  

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., cu sediul în România, București, 

Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, mezanin și et. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul București sub nr. J40/7921/2019, CUI 41268559, atribut fiscal RO, cont IBAN nr. 

RO56TREZ7045069XXX014332 deschis la Trezoreria Statului, Sector 4, cont IBAN nr. 

RO03BTRLRONCRT0509728201 deschis la BANCA TRANSILVANIA  S.A., reprezentată prin Dl. 

...................... - Director General, în calitate de „Autoritatea contractantă”, pe de o parte 

și 

[Contractantul], cu sediul în: [adresa], telefon: [număr telefon], fax: [număr fax], e-mail: [adresă 

electronică], număr de înmatriculare [număr de înmatriculare], cod de înregistrare fiscală [cod de 

înregistrare fiscală], cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Banca-Sucursala] reprezentată prin 

[numele și prenumele reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], [funcția(ile) 

reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], în calitate de și denumită în 

continuare „Contractant”, pe de altă parte, 

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care, 

având în vedere că: 

• Autoritatea contractantă a derulat procedura de atribuire având ca obiect achiziția de 

”..............................”, inițiată prin publicarea în SEAP a Anunțului publicitar nr. 

................................., 

• Prin procesul verbal  nr. ............................ Autoritatea contractantă a declarat câștigătoare 

Oferta Contractantului, ................................... , 

au convenit încheierea prezentului Contract. 

 

1. DEFINIŢII 

1.1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

(a) Autoritate contractantă și Contractant - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în 

prezentul Contract; 

(b) Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de 

achiziție publică de produse, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

(c) Cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost 

chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 

(d) Cesiune - înțelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii 

nr. 98/2016, drepturile și/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea; 

(e) Conflict de interese - orice situație influențând capacitatea Contractantului de a exprima o 

opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 
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prioritate intereselor Autorității contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau 

în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricții sunt, de 

asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanți, acționând sub autoritatea și controlul Contractantului, 

în condițiile Legii nr. 98/2016, în cazul în care este aplicabil; 

(f) Contract - prezentul Contract de achiziție publică de produse care are ca obiect furnizarea de  

produse (și toate Anexele sale), cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în 

scris, între Autoritatea contractantă și Contractant, care are ca obiect furnizarea de Produse; 

(g) Despăgubire - suma neprevăzută expres în Contract, care este acordată de către instanța de 

judecată ca despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de 

către cealaltă Parte; 

(h) Dispoziție - document scris emis de Autoritatea contractantă în executarea Contractului și cu 

respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016 și a normelor de aplicare a acesteia; 

(i) Documentele Autorității contractante - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod 

direct sau implicit prin natura Produselor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: 

planuri, regulamente, specificații, desene, schițe, modele, date informatice și rapoarte, furnizate de 

Autoritatea contractantă și necesare Contractantului în vederea realizării obiectului Contractului; 

(j) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce 

efecte, respectiv de la data intrării în vigoare a Contractului și până la epuizarea convențională, legală 

sau stabilită de instanța de judecată a oricărui efect pe care îl produce se întrerupe, din orice motiv, 

caz în care Durata Contractului cuprinde și intervalele de timp în .  

(k) Forță majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă 

îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale 

activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, 

revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe 

civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care 

nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență; 

(l) Întârziere - orice eșec al Contractantului sau al Autorității contractante de a executa orice 

obligații contractuale în termenul convenit; 

(m) Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice de 

procesare, inclusiv compresie digitală, și stocare a datelor emise, transmise și, respectiv, primite prin 

cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru 

transmiterea Rezultatelor obținute în cadrul Contractului; 

(n) Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă 

siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de 

Legea aplicabilă și/sau care fac Rezultatele furnizării produselor necorespunzătoare scopurilor 

acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice 

abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în documentația procedurii de achiziție. 

Neconformitățile includ atât viciile aparente, cât și viciile ascunse ale Produselor care fac obiectul 

prezentului Contract; 

(o) Ofertă - actul juridic prin care Contractantul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de 

vedere juridic, în acest Contract de achiziție publică de Produse și cuprinde Propunerea Financiară, 

Propunerea Tehnică precum și alte documente care au fost menționate în Documentația de Atribuire; 

(p) Penalitate - suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre 

Părțile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract, în caz de 
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neîndeplinire a unei părți a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a 

stabilit prin Documentele Contractului; 

(q) Prețul Contractului - prețul plătibil Contractantului de către Autoritatea contractantă, în baza 

și în conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului și a documentației de atribuire, 

pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract; 

(r) Prejudiciu - paguba produsă Autorității Contractante de către Contractant prin neexecutarea/ 

executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul 

contract; 

(s) Proces-Verbal de Recepție a Produselor - documentul prin care sunt acceptate Produsele 

furnizate, întocmit de Contractant și semnat de Autoritatea contractantă, prin care acesta din urmă 

confirmă furnizarea Produselor în mod corespunzător de către Contractant și că acestea au fost 

acceptate de către Autoritatea contractantă; 

(t) Recepția - reprezintă operațiunea prin care Autoritatea contractantă își exprimă acceptarea 

față de produsele furnizate în cadrul contractului de achiziție publică și pe baza căreia efectuează plata; 

(u) Rezultat/Rezultate - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau 

pregătite de Contractant ca urmare a Produselor furnizate astfel cum sunt acestea descrise în 

documentația procedurii de achiziție; 

(v) Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea Produselor care ar fi 

respectate de către orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența necesară și pe 

care Contractantul este obligat să le respecte în furnizarea tuturor Produselor incluse în prezentul 

Contract; 

(w) Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum 

este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile 

a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut 

loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorității contractante nu este luată în calculul termenului. 

Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau 

o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

(x) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede 

expres că sunt zile lucrătoare. 

 

2. Interpretare 

2.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen 

feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context. 

2.2. În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele 

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

 

3. Obiectul Contractului 

1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea de ...................... denumite în 

continuare Produse, pe care Contractantul se obligă să le presteze în conformitate cu 

prevederile din prezentul Contract și anexele acestuia  respectiv : 

Anexa nr. 1 – Documentația procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică 

având ca obiect furnizare  ” ............................... ”, 

 Anexa nr. 2 – Oferta contractantului, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele 

tehnice, profesionale și de calitate în vigoare. 
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4. Prețul Contractului 

4.1. Autoritatea contractantă se obligă să plătească Contractantului prețul total convenit prin 

prezentul Contract pentru achiziție publică a Produselor,  în sumă de ........................., la care se adaugă 

TVA în valoare de ................................., conform prevederilor legale. 

4.2. Prețul Contractului este ferm. 

 

5. Durata Contractului 

5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data de 

............................. sau, după caz, la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina Părților. 

5.2. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți. 

5.3. Livrarea produselor se realizează în termen de ................  de la data transmiterii comenzii de 

către Autoritatea contractantă, conform documentației procedurii de atribuire a contractului.  

 

6. Documentele Contractului 

6.1. Documentele prezentului Contract sunt: 

(i) Documentația procedurii de atribuire a contractului  de achiziție publică având ca obiect ” 

..................”, respectiv anunțul de participare cu formularele indicate, inclusiv, dacă este cazul, 

clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele 

tehnice și financiare - Anexa nr. 1; 

(ii) Oferta contractantului (tehnică și financiara), inclusiv, dacă este cazul, clarificările din 

perioada de evaluare - Anexa nr. 2; 

 

7. Comunicarea între Părți 

7.1. Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau 

expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care 

asigură confirmarea primirii documentului. 

7.2. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

7.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, acesta trebuie să indice această 

cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen 

limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura 

primirea la timp și în termen a comunicării sale. 

7.4. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare 

ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) . 

7.5. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de 

comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei 

comunicări. 

7.6. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă 

celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 

 

8. Începere, Întârzieri, Sistare 

8.1. Contractantul are obligația de a începe furnizarea Produselor în conformitate cu prevederile 

art. 5 din prezentul contract. 
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8.2. În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, sau alte 

circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea Contractului de către 

Contractant, îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a Produselor, 

atunci Părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional. 

 

9. Derularea și monitorizarea contractului 

9.1. Raportarea în cadrul Contractului de achiziție publică de Produse: 

(i) Dacă este cazul, Contractantul va prezenta documentele și rapoartele conform celor 

specificate în documentele procedurii de achiziție; 

(ii) Contractantul are obligația să elaboreze, pe perioada de furnizare a Produselor, toate 

Rapoartele și documentele solicitate conform prevederilor cuprinse în documentația procedurii de 

achiziție; 

(iii) Aprobarea de către Autoritatea contractantă a rapoartelor și documentelor realizate și 

furnizate de către Contractant, va fi făcută astfel cum este stabilit în documentația procedurii de 

achiziție și va certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului. 

9.2. Contractantul va întreprinde toate măsurile și acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru 

realizarea cel puțin a performanțelor contractuale astfel cum sunt stabilite în documentația procedurii 

de achiziție. 

 

10. Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora, dacă este cazul 

10.1. Identificarea circumstanțelor care generează modificarea Contractului este în sarcina ambelor 

Părți. 

10.2. Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul duratei de execuție a Contractului și 

cu respectarea prevederilor stipulate la Capitolul 8. - Comunicarea între Părți din prezentul Contract, 

ca urmare a: 

(i) identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele 

care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de 

Autoritatea contractantă, astfel cum sunt precizate aceste obiective în documentele procedurii 

de achiziție și/sau 

(ii) concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței 

Contractantului în cadrul Contractului. Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor 

asupra termenului/termenelor de livrare și/sau asupra prețului Contractului și/sau asupra 

Produselor, astfel cum fac acestea obiectul Contractului. Efectele soluțiilor, cuantificate devin 

modificări Contractuale, putând conta în: 

- prelungirea termenului/termenelor de livrare și/sau 

- suplimentarea prețului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate 

de Contractant și a profitului rezonabil stabilit de Părți ca necesar a fi asociat 

cheltuielilor suplimentare. 

10.3. Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor 

circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica livrarea Produselor sau 

care pot genera o suplimentare a prețului Contractului. 

 

11. Cesiunea 

11.1. În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest 

Contract, numai cu acordul prealabil scris al Autorității  contractante și în condițiile Legii nr. 98/2016. 
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11.2. Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Autorității contractante. 

11.3. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte 

obligații asumate prin Contract. 

11.4. Contractantul este obligat să notifice Autoritatea contractantă, cu privire la intenția de a 

cesiona drepturile sau obligațiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă 

toate părțile convin asupra acesteia. 

11.5. În cazul în care drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt 

preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 

universal în cadrul unui proces de reorganizare, contractantul poate să cesioneze oricare dintre 

drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil 

scris din partea Autorității contractante. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze 

Autorității contractante informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. 

11.6. Orice drept sau obligație cesionat de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea 

Autorității contractante nu este executoriu împotriva Autorității contractante. 

11.7. În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează Autorității 

contractante contractele încheiate cu Subcontractanții. 

11.8. În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm 

de susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de 

garanție, către Autoritatea contractantă. 

 

12. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

12.1. Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în 

vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale. 

12.2. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 

informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale 

aplicabile. 

 

13. Obligațiile principale ale Autorității contractante 

13.1. Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice 

informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În 

măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de 

către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se 

prelungesc în mod corespunzător. 

13.2. Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din documentele procedurii de 

achiziție. 

13.3. Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și 

legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea 

îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele 

prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în 

drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente. 

13.4. Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea 

informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului. 

13.5. Autoritatea contractanta are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea 

contractului, persoana de contact. 
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13.6. Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice 

conformitatea astfel cum este prevăzut în documentația de atribuire a contractului de achiziție publică. 

13.7. Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea 

revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivată, cu comentarii 

scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge 

produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate. 

13.8. Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în documentația procedurii de 

achiziție. 

13.9. Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Furnizor, în termenul 

și condițiile stabilite în Documentația de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat 

contractul. 

 

14. Obligațiile principale ale Contractantului 

14.1. Contractantul va furniza produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin 

prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-

a fost adjudecat contractul. 

14.2. Contractantul va furniza produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor 

legale, aprobărilor și standardelor tehnice, profesionale și de calitate în vigoare. 

14.3. Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. 

14.4. Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și 

Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, 

profesionale și de calitate în vigoare. 

14.5. În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori 

economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract. 

14.6. Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil 

între ele pentru realizarea Contractului. 

14.7. Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, 

Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor 

asumate prin Contract. 

14.8. Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea 

contractului, persoana de contact. 

14.9. Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract 

numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din documentația procedurii de achiziție. 

14.10. Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile stabilite în 

documentația procedurii de achiziție, în conformitate cu oferta/propunerea sa tehnică. 

14.11. Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea 

Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de 

utilizare a Produselor. 

 

15. Conflictul de interese 

15.1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar 

putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, 

în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor 
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de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese 

apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Autorității contractante, fără întârziere. 

15.2. Contractantul se va asigura că Personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un 

conflict de interese. Contractantul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Autorității 

contractante, orice membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație (ex.: 

înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplinește 

condițiile minime stabilite prin prezentul Contract. 

15.3. Contractantul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu 

privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia 

orice alte înțelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, 

cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 

participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai 

autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicați în procedura de atribuire cu 

care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a 

încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achiziție publică, pe parcursul unei 

perioade de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea Contractului, sub sancțiunea 

rezoluțiunii/rezilierii contractului. 

 

16 .       Conduita Contractantului 

16.1. Contractantul/Personalul Contractantului/Subcontractanții va/vor acționa întotdeauna loial și 

imparțial și ca un consilier de încredere pentru Autoritatea contractantă, conform regulilor și/sau 

codului de conduită al domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară. 

16.2. În cazul în care Contractantul sau oricare dintre Subcontractanții săi se oferă să dea/să acorde 

sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a determina sau 

recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul Contract sau 

pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract, Autoritatea 

contractantă poate decide încetarea Contractului. 

16.3. Contractantul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 

Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului. 

 

17 .       Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere 

17.1. Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă în limita prejudiciului creat, 

împotriva oricăror: 

(i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalațiile folosite pentru sau în legătură cu Produsele furnizate/serviciile prestate , și/sau 

(ii) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor 

încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform 

prevederilor Contractului. 

17.2. Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiții: 

(i) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea contractantă ca 

urmare a culpei Contractantului; 

(ii) Autoritatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu 

privire la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus; 
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(iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor 

legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz. 

17.3. În cazul în care, Contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract 

sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe 

dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală 

remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la 

valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. 

17.4. Răspunderea Contractantului nu operează în următoarele situații: 

a) datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse la 

dispoziția Contractantului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere; 

b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin Contractantului 

se datorează culpei Autorității contractante; 

c) Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligaților contractuale 

imputate. 

17.5. În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de 

plată a facturii conform ofertei contractantului, Contractantul  are dreptul de a solicita plata dobânzii 

legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din 

Legea 72/2013 privind măsurile  pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități 

contractante, dar nu mai mult decât valoarea plații neefectuate, care curge de la expirarea termenului 

de plata. 

17.6. Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate 

conform prezentului contract. 

17.7. În măsura în care Autoritatea contractantă nu efectuează plata în termenul stabilit conform 

ofertei contractantului, Contractantul are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul, fără a-i fi afectate 

drepturile la sumele cuvenite pentru furnizarea produselor și la plata unor daune interese. 

17.8. În situația în care contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute mai sus, cu excepția 

încetării înainte de termen cu acordul ambelor părţi contractante, iar Contractantul, din motive 

imputabile doar acestuia, nu şi-a îndeplinit obligațiile contractuale, Autoritatea contractantă este în 

drept sa aplice Contractantului plata de daune interese de 20% din valoarea obligațiilor neîndeplinite 

ale contractului. 

17.9. În situația în care contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute mai sus cu excepția 

încetării înainte de termen cu acordul ambelor părţi contractante, iar Autoritatea contractantă, din 

motive imputabile doar acestuia, nu şi-a îndeplinit obligațiile contractuale, Contractantul este în drept 

să aplice Autorității contractante plata de daune interese de 20% din valoarea obligațiilor neîndeplinite 

ale contractului. 

17.10. Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisa 

adresată Contractantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru 

Contractant. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

1.  Obligații privind asigurările și securitatea muncii care trebuie respectate de către 

Contractant 
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18.1. Contractantul se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă și 

protecția muncii și, după caz, standardele internaționale agreate cu privire la forța de muncă, 

convențiile cu privire la libertatea de asociere și negocierile colective, eliminarea muncii forțate și 

obligatorii, eliminarea discriminării în privința angajării și ocupării forței de muncă și abolirea muncii 

minorilor. 

18.2. Contractantul este Partea asigurătoare, care are obligația de a încheia, înainte de începerea 

Contractului, asigurările, astfel cum este stabilit în documentația procedurii de achiziție. 

18.3. Toate costurile ce decurg din sau în legătură cu încheierea și menținerea asigurărilor 

Contractantului stabilită în prezentul Contract se suportă de către Contractant. 

18.4. Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare cad în sarcina Părții obligate să suporte 

aceste daune conform Legii și/sau prevederilor contractuale. 

 

19. Drepturi de proprietate intelectuală 

19.1. Orice Rezultat/Rezultate elaborat(e) și/sau prelucrat(e) de către Contractant în executarea 

Contractului vor deveni proprietatea exclusivă a Autorității contractante, la momentul efectuării plății 

sumelor datorate Contractantului conform prevederilor prezentului Contract. 

19.2. Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a 

Autorității contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de 

cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea 

drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

 

20. Obligații în legătură cu calitatea Produselor 

20.1. Contractantul garantează Autorității contractante că acesta operează un sistem de 

management al calității pentru Produsele furnizate în cadrul Contractului și că va aplica acest sistem, 

pe toată perioada derulării Contractului. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice 

Neconformitate, astfel încât să demonstreze, în orice moment, Autorității contractante, că remedierea 

acestor Neconformități, se realizează conform Planului de management al calității. 

20.2. Autoritatea contractantă notifică Contractantul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce 

acesta o identifică. La Finalizare, Contractantul notifică Autoritatea contractantă cu privire la 

Neconformitățile care nu au fost remediate și comunică Autorității contractante perioada de 

remediere a acestora. Drepturile Autorității contractante cu privire la orice Neconformitate 

neidentificat(ă) sau nenotificată de către Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt 

afectate. Contractantul remediază Neconformitățile, în termenul comunicat de Autoritatea 

contractantă.  

20.3. Autoritatea contractantă poate solicita o expertiză de constatare a conformității bunului, la un 

laborator specializat, în cazul unor obiecțiuni privind specificațiile produselor ofertate. 

20.4.  Termenul de verificare este de 30 de zile de la data livrării produselor ce fac obiectul 

prezentului contract de achiziție publică. 

20.5.  În cazul în care se constată, în urma expertizei efectuate, că produsele sunt necorespunzătoare 

calitativ, Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita înlocuirea lor sau de a refuza plata acestora, 

în cazul în care nu a fost efectuată. 

 

21. Facturare și plăți în cadrul Contractului 
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21.1. Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea 

facturii ca urmare a aprobării de către Autoritatea Contractantă a produselor aferente activităților 

efectuate de Contractant, în condițiile stabilite în documentația procedurii de achiziție. 

21.2. Plata contravalorii produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă 

de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în 

contul Contractantului indicat pe factură. 

21.3. Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua conform ofertei contractantului, iar termenul 

va curge de la data primirii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative (inclusiv a 

procesului-verbal de recepție a produselor semnat fără obiecțiuni de către ambele părți), acceptate și 

înregistrate la sediul CMESB S.A. 

21.4. Factura va fi însoțită de procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor și a  

serviciilor de montaj , semnat fără obiecțiuni de către ambele părți, precum si de celelalte documente 

justificative prevăzute mai jos: 

             - Agremente tehnice  și avize tehnice pentru produsele livrate; 

-Declarații/certificate de conformitate/declarație de performanță pentru materialele de 

construcții/certificat de calitate. 

-Rapoarte de încercare 

- Aviz de expediție; 

21.5. Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: Leu. 

21.6. Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare. 

21.7. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea 

Contractantă, și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea 

Contractantului, termenul pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la 

momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii. 

21.8. La livrare, produsele vor fi însoțite de documentele prevăzute în documentația procedurii de 

achiziție. 

21.9. Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se 

obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. 

Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până 

la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern 

ale contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege. 

21.10. Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de 

drepturi/obligații ale Contractantului către terți, cu respectarea clauzelor prezentului Contract. 

 

22. Suspendarea Contractului 

22.1. În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării Contractului. 

22.2. În cazul în care se constată că procedura de atribuire a Contractului de Produse sau executarea 

Contractului este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, Părțile au dreptul să suspende 

executarea Contractului. 

22.3. În cazul suspendării/sistării temporare a furnizării Produselor, durata Contractului se va 

prelungi automat cu perioada suspendării/sistării. 

 

23. Forța majoră 
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23.1. Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau 

totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din 

Codul civil. 

23.2. Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite. 

23.3. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte 

părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul. 

23.4. Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștința 

celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit. 

23.5. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

23.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

24. Încetarea Contractului 

24.1. Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate 

obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate. 

24.2. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia Contractul, fără însă a fi 

afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă: 

(i) Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către 

Autoritatea contractantă, prin care i se solicită remedierea Neconformității sau executarea 

obligațiilor care decurg din prezentul Contract; 

(ii) Contractantul subcontractează părți din Contract fără a avea acordul scris al Autorității 

contractante; 

(iii) Contractantul cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al Autorității 

contractante; 

(iv) Contractantul înlocuiește personalul/experții nominalizați fără acordul Autorității 

Contractante; 

(v) Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări 

sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract, cu respectarea dispozițiilor legale; 

(vi) Devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 

(vii) Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori 

asigurările solicitate prin Contract; 

(viii) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Autorității contractante 

în legătură cu care se furnizează Produselor care fac obiectul Contractului; 

(ix) la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla în una dintre situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 

(x) în situația în care Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului deoarece au fost 

încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă iar această 

împrejurarea fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 

(xi) În cazul în care împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului; 

(xii) Contractantul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau 

în legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare Autorității contractante; 
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(xiii) Valorificarea de către Autoritatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav 

compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Contractantului. 

24.3. Contractantul poate rezoluționa/rezilia Contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a 

pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care: 

(i) Autoritatea contractantă a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de 

atribuire a Contractului sau în legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare 

Contractantului. 

(ii) Autoritatea contractantă nu își îndeplinește obligațiile de plată a produselor prestate de 

Contractant, în condițiile stabilite prin prezentul Contract. 

24.4. Rezoluțiunea/Rezilierea Contractului în condițiile pct. 24.2 și pct. 24.3 intervine cu efecte 

depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară 

intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 

24.5. Prevederile prezentului Contract în materia rezoluțiunii/rezilierii Contractului se completează 

cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare. 

24.6. În situația rezoluțiunii/rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de 

către Contractant a obligațiilor contractuale, acesta va datora Autorității contractante daune-interese 

cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate. 

24.7. În cazul în care Contractantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată, 

contractul este rezoluționat/reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei 

formalități de către Autoritatea contractantă. 

24.8. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare 

produse, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contractului, cu condiția notificării Contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul 

denunțării.  

24.9. Autoritatea contractantă  are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publica in 

următoarele cazuri: 

- fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 

dreptului Autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului 

de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă 

are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate 

a acestuia în una dintre următoarele situații:  

a) Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare;  

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată 

printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.  

24.10. În situația în care Contractantul nu livrează produsele ce fac obiectul prezentului Contract, 

Autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia Contractul, printr-o notificare/declarație, și de a aplica 

Contractantului plata de daune interese de 20% din valoarea obligațiilor neîndeplinite ale Contractului. 

 

25. Insolvență și faliment 

25.1. În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva Contractantului, acesta 

are obligația de a notifica Autoritatea contractantă în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea 

procedurii. 

https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798918&d=2020-02-17#p-96798918
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798937&d=2020-02-17#p-96798937
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25.2. Contractantul, are obligația de a prezenta Autorității contractante, în termen de 30 (treizeci) 

de zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de 

insolvență asupra Contractului și asupra livrărilor și de a propune măsuri, acționând ca un Contractant 

diligent. 

25.3. În cazul în care Contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o 

situație care produce efecte similare, Contractantul este obligat să acționeze în același fel cum este 

stipulat la clauzele 25.1 și 25.2  din prezentul Contract. 

 

26. Limba Contractului 

26.1. Limba prezentului Contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului 

Român, respectiv limba română. 

 

27. Legea aplicabilă 

27.1. Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi interpretat 

potrivit acestei legi. 

 

28. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor 

28.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și 

negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul 

sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 

28.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în 

legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința 

poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru 

rezolvarea ei. 

28.3. Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde 

în termen de 10 zile de la solicitare, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată 

competente. 

 

Pentru Autoritatea contractantă Pentru Contractant 

[Autoritatea contractantă] [Contractantul] 

[numele și prenumele reprezentantului legal al 

Autorității contractante] 

[numele și prenumele reprezentantului legal al 

Contractantului] 

Data: [zz/ll/aaaa] Data: [zz/ll/aaaa] 

 

AVIZAT,  

Control Financiar Preventiv 

 



2

2

1 1

5

8

8 3 Ø 16
L = 1,40

9 4 Ø 8 / mp
L = 0,35

L = 4,702 2 X 4 Ø 16

1 2 X 4 Ø 22 L = 5,70

20

3 Ø 163 L = 3,60

320
3 Ø 22 L = 4,604

20

30

5 etr. Ø 12/ 15 cm

20

L= 1,15

M Ø L n
               BST 500 S

Ø 12 Ø 16

1 22 5,70 8 45.60
2 16 4,70 8 37,60
3 16 3,60 10,80

5 12 1,15

3

6 12 1,80 25
7 12 2,50 25 62,50

45,00

Ø 8

8 16

66

3

75,90

1,40 4,20

L / Ø 183,40 52,60
G / m
G / 6,30 162,90 83.00Ø

TOTAL KG.

0,395 0,888 1,578

15,75

430,00

EXTRAS  DE  ARMATURA P 400 G  CU GOL LATERAL

ELEMENT BETON VOLUM
BETON

GREUTATE OTEL NR.
BST

500 S
BUC.

P400 G CU GOL LATERAL C25/30 1,84 mc 4,6 t

TABEL DE CARACTERISTICI  P 400 G CU GOL LATERAL

430,00

ARMARE PLACA P 400 G  CU GOL LATERAL

5

6

8

3 1 2

6

5

66 9 3

20

20
20

430

430

320
30

15

1

2

2

5
1

6

7

14
0

   
  L

 =
 1

,8
0

 Ø
 1

2 
/ 1

5

14
0

   
 L

 =
 2

,5
0

Ø
 1

2 
/ 1

5

20 20

20 20

Ø 22

4

4 22 4,60 3 13,80

2,984
59,40

177,24

4

20
20

20
20

15

40 40

15

50 50

50 50

40 70

35
35

9   8 450,35 15,75
40 70 330

20 70350
440

40
70

40
15

0

40
40

70 15
0

30

30
40 70 330

20 70350
440

77

8 C 25/30,XC2,CI0,2,Dmax. 16 mm,S3, CEM II A-S42,5N

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI

Sef Proiect
Aprobat

Desenat

TITLUL PLANULUI:NUME SI PRENUME SEMNATURA Scara:

Data:

TITLUL PROIECTULUI: CMEB 012/2018
FAZA: PTH+CS
VOLUM : V
SERVICIUL PROIECTARE

R14

REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O

LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 KM) OBIECTIVUL 2

Ing. M. AntonProiectat
Ing. M. Anton
Ing. C. Vitcovschi
Ing. R. Ionescu

AutoCAD SHX Text
2020

AutoCAD SHX Text
NR. PROIECT: CMEB 012/2018

AutoCAD SHX Text
NR. PLAN: R14

AutoCAD SHX Text
ARMARE PLACA P400 G CU GOL LATERAL 

AutoCAD SHX Text
-



310

30

1  ∅16/20 L=2.90 m

2 
 ∅

16
/2

0 
L=

3.
60

 m
30

0

30
0

29
  

∅1
6/

20
 L

=3
.6
0 

m 230
28  ∅16/20 L=2.90 m 30

310

30

3030

250 30

20

20

203080

80

4 
 ∅

12
/2

0 
L=

4.
20

 m

3 
 ∅

12
/2

0 
L=

3.
80

 m
30

0

20

80

300

20

20
300

4  ∅12/20 L=4.20 m

20

80

4 
 ∅

12
/2

0 
L=

4.
20

 m

3 
 ∅

12
/2

0 
L=

3.
80

 m

30
0 30

0

Armare radier

Hr=30

80

300

20

20

300

230

25
0

30
30

31
0

30 70 30 30 120 30

30 250 30

25
0

30
30

31
0

80

80

28
0

28
0

20 20
80

80

3 4

13

32
0

11 12

3

20

ARMARE  COŞ  ACCES  TRAPĂ

80

  
∅1

2/
20

 L
=3

.8
0

80

20

20

  
∅1

2/
20

 L
=4

.2
0

30
0

80

20

20
80

  ∅12/20 L=2.50 m

80

20
80

  
∅1

2/
20

 L
=4

,2
0

  
∅1

2/
20

 L
=3

.8
0

20

20

80

  ∅12/20 L=2.50 m

80

  ∅12/20 L=2,90 m

170

20

170

30
0

170
  ∅12/20 L=2,90 m

170

30
0

30
026

22

25

24

22 23

25

24

25

24

2223

20

24

25

22
23

23

20

25
0

30
30

30 120 30

30 120 30
180

180

31
0

31
0

25
0

30
30

30

10
30

30
10

10

1  - 1 2  - 2

40 30 180

Armare placa

Hp=30

Plan cofraj placa

Hp=30

11
  
5∅

16
/m

l 
L=

4.
40

 m

12
  
5∅

12
/m

l 
L=

4.
20

 m

3  ∅12/20 L=3,80 m

4  ∅12/20 L=4.20 m

3  ∅12/20 L=3,80 m

80

20

20

20

20 20

20

20

  ∅12/20 L=1,60 m6

  ∅12/20 L=3,60 m5

  
∅1

2/
20

 L
=4

,6
0

7 9

8

9 
  

3∅
16
 L

=3
,6
0 

m

60

30
0

8   3∅16 L=2,10 m

20

NOTA:

-amplasarea exacta a golurilor de intrare-iesire cabluri electrice si a golurilor pentru ventilatie se va face pentru fiecare camin
in parte, functie de traseele cablurilor electrice ;
-in peretele caminului se va ingloba o placuta P - tg 2 x 40 - 40 mm ce se va suda de armatura pentru impamantare;
-gratarul metalic ce acopera basa va avea balama si in zona balamalei se va face sudarea ramei de armatura caminului pentru
impamantare;
-pe radierul caminului se va monta un gratar de lemn cu h=10cm iar deasupra se va acoperi cu un covor de cauciuc;
-in dreptul golurilor de ventilatie, armatura se taie si se indoaie pentru bordarea golurilor;
-toate piesele metalice se vor proteja cu vopsea de minium de plumb si 2 straturi de email pe baza de rasini perclorvinilice;
-in dreptul basei platforma se decupeaza;
-caminul se va izola complet.
-caminul se va hidroizola cu membrana bituminoasa termosudabila

150

150

20
0

2 3 3

M
Ø

L
n

Ø 12

1

2

3

4

5

6

7

L / Ø

G /ml

G /
Ø

TOTAL   KG.

0,222

8

9

10

Ø 6

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

Ø 16 Ø 20

25

OB37
BST 500S

16

16

12 3,80 52

12
4,20

12 3,60

12 1,60

12

4,60  4

2,10 3

16
3,60 3

12

6,60
2

4,40

12
4,20

6

6
0,35

110

12

4,40

20 2,90

16
2,90

3,88

0,888
1,578

197,60

218,40

32,40

6,40

12

12
4,20

12 3,80

26
2,33

3,40

52

 9

 4

16 6

24

2,90
14

40.60

3,60

  4 11,60

  3

38,50

132,0

25,20

  8

  6

30,40

17,40

78,30

32,62

18

2,90

2,90

12

183,95

 8,55

10,00
1560,00

10
36,00

Ø 10

0,617

845,5025,05 657.40

  6

27

4,3512

18
17

16 34

12
  8

20,00

2,50

18,40

16 6,30

10,80

13,20

26,40

25,20

40,80

16

79,20

12

71,10

10 14
40,60

4,4512 28

124,60

14

EXTRAS DE ARMATURA CAMIN 2.50x2,50-2,30

 38,50
40,60 952,10  416.60

2,466

11,60

 28,60

EL
EM

EN
T 

DE
 T

RA
PA

 3
85

x1
46

0

ELEMENT DE TRAPA 385x1460

25
0

30
30

25
0

30
30

31
0

310

30 70 30 30 120 30

30 250 30

TREPTE ∅20/30

23
0

29
0

40

40
30

10
30

33

3
gratar lemn

gratar metalic

covor cauciuc

ventilatie

23
0

30
(2
00

)

cotă teren
7530

20

15

30

1515

20

8

80 65

cotă teren

etr.∅12/20
L =2,33

26

22

  4∅20
  L=2,90m

elemente de trapă 1460 x 385

40

20

27

23

30
20

15

30

1515

50

7530
20

25

20

8
cotă teren

22

elemente de trapă

40

23

30
20

80

20

2030
10

21
  
5∅

12
/m

l 
L=

4.
45

 m
30

5

1515

32
0

20
  
5∅

16
/m

l 
L=

3,
88

 m

15
31
533
034
0 30
0

10

4  - 43  - 3

14
0

80

80

55

14
0

80

55

80

165∅12/mlL=3.95

17  5∅12/mlL=4.35

13  4∅6/mp
 L=0.35 m

40

  14∅10 L=2.90

  3∅16 L=2.90

15 14

13

19

4

40
30

30

20
2020 20

18

80

80

30
0 2

30

20

20

  
∅1

2/
20

 L
=6

,6
0

10

30
0

30
0

10

80
20

32
0

40

14
  
5∅

12
/m

l 
L=

3.
40

 m

15
  
5∅

16
/m

l 
L=

4.
40

 m

23
0

33
0

20 21

3 4

21

21

26

21

2024
25

8,70

4 4

3 3

1

1

25
0

30
30

Beton armat : C25/30, XC1, CI 0,10,Dmax. 16mm, S3, CEM I - 42,5 R
Otel beton :    OB 37; BST 500S

60

15

3

4

4
3

21

3 20

21

30
20

14

4

20

23
22

25

24

1

1

28

29

16

16

2,90
14

40.60

3,60
10

36,00

1617

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI "C"

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI

Verificat

Aprobat

Desenat

Proiectat Ing. M. Anton

TITLUL PLANULUI:

NUME SI PRENUME SEMNATURA
Scara:

2021

Data:

TITLUL PROIECTULUI: NR. PROIECT: CMEB 012/2018

FAZA:

VOLUM III

SERVICIUL PROIECTARE

NR. PLAN: R5 - REV.

 CAMIN CABLURI ELECTRICE   2.50 x 2.50 - 2.30

REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE A

MUNICIPIULUI BUCURESTI (7 OBIECTIVE INSUMAND O

LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 KM) - OBIECTIVUL 2

Ing. I. Toma

Ing.  R. Ionescu

Ing. M. Anton

PREZENTUL PLAN ANULEAZA SI INLOCUIESTE PLANSA R5.







 
 

 
 

  
  

  
Page 1 of 2 

 

Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 

mezanin și etaj 1, Sector 4, București 

Email: office@cmesb.ro 

Website: www.energeticaservicii.ro 

 

 

 

 

SPECIFICATIE TEHNICA 

Oţel beton fasonat cu servicii de fasonare incluse 

 

 Compania Municipală Energetica Servicii București SA are în derulare un contract  încheiat cu Primăria 
Municipiului Bucuresti pentru execuția de lucrări pentru REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31.621 KM). Achiziția de “Oţel 
beton fasonat cu servicii de fasonare incluse”, este necesară pentru execuţia plăcilor carosabile tip P220 G, 
P400 G şi a căminelor electrice aferente Obiectivului 2  - MAGISTRALA DE TERMOFICARE II SUD Cămine CS1 
(CET) - CS5’ (Bobocica ),  căminului electric aferent Obiectivului 7 – Magistrala I – III VEST – SD 9 – CD 5 (Dr. 
Taberei) şi pentru execuţia plăcilor P260G aferente Obiectivului 6 – MAGISTRALA DE TERMOFICARE PROGRESU 
FERENTARI – CF 6 – C14S. 
 Oţel beton fasonat cu servicii de fasonare incluse, se va achiziţiona conform planurilor/detaliilor de 
execuţie atasate şi specificaţiilor tehnice menţionate mai jos: 
 
 Specificații tehnice OȚEL BETON FASONAT BST 500S (C) 
DIMENSIUNI: 
- OȚEL BETON BST 500S (C) cu diametrul cuprins între 8-22 mm; 
- Abaterile de la forma și toleranțele la dimensiuni vor fi conform standardelor tehnice; 
- Fasonarea barelor și confecționarea carcaselor de armătură se va face în strictă conformitate cu prevederile 
din planurile/detaliile de execuţie.  
- Dimensiunile finale vor fi în conformitate cu necesitățile achizitorului. 
CARACTERISTICI:  
OȚEL BETON BST 500S (C): 

- Clasa de ductilitate: C 
- Limita de curgere: 500 N/mm2 
- Rezistența la rupere: 550 N/mm2 

Alungire la rupere: min 10 % 
MATERIALE ȘI ASPECT EXTERIOR: 
- Oțelul beton se va executa din materiale prevăzute în standarde specifice, respectându-se valorile 
prescrise în compoziția chimică. 
- Armăturile care se fasonează trebuie să aibe suprafața oțelului beton continuă, fără gâtuiri, aschii, bavuri, 
crăpături, rizuri, scobituri, stratificări, îngroșări, zgură, lovituri sau alte defecte superficiale și fără urme de oxizi 
sau produse folosite la decapare. 
MARCAREA, ȘI LIVRAREA: 
Marcarea se va face conform standardului de produs.  
 
Livrare, ambalare, etichetare, transport  
Termenul de livrare începe să curgă de la data transmiterii comenzii ferme. 
Livrarea se va face în baza comenzilor ferme emise de către beneficiar, în termen de maxim 15 zile 
calendaristice de la data emiterii comenzilor. 
Produsul va fi livrat cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă. 
Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Furnizorul va comunica 
achizitorului, cu 48 de ore înainte, orice livrare de produse. Furnizorul are obligația, de a livra produsele la 
depozitul CMESB S.A. de la Danubiana.  
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De aceea, ulterior semnării contractului de furnizare, Achizitorul va emite comenzi scrise de livrare produse, 
care vor fi furnizate în termen de maxim 15 zile calendaristice de la transmiterea acestora, la destinația indicată 
de către Achizitor, fără costuri suplimentare pentru acesta. 
Contractantul este resposabil pentru livrarea în termenul agreat al produsului și se consideră că a luat în 
considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de 
întârziere sau costuri suplimentare. 
 
Dimensiunile barelor fasonate din oțel beton trebuie să respecte detaliile desenelor de execuție puse la 
dispoziție de Autoritatea contractantă, prin comanda emisă către contractant. 
La livrare produsele trebuie să fie însoțite de toate documentele necesare în conformitate cu legislația în 
vigoare și cu prevederile din contract.  
Contractantul va face livrarea produselor numai dupa ce primește comanda de achiziție fermă din partea 
beneficiarului. 
Documentele pe care furnizorul trebuie să le livreze în cadrul contractului sunt: 
- Agremente tehnice și avize tehnice pentru produsele livrate; 
- Certificate de conformitate/Declarații de conformitate; 
- Rapoarte de încercare; 
- Avize de expediție a produselor. 
Recepția produselor/serviciilor 
Achizitorul prin reprezentanții săi își rezervă dreptul de a inspecta și/sau testa/recepționa produsele pentru a 
se verifica conformitatea cu specificațiile puse la dispoziție de producător. 
Recepția finală și cantitativă se va efectua la destinație, respectiv depozitul CMESB SA de la Danubiana, între 
părți într-un termen rezonabil, care nu va depăși de regulă 10 zile după livrarea oțelului, în situația în care părțile 
nu convin un alt termen.  
Recepția calitativă și cantitativă a produselor se consideră încheiată la momentul semnării a PV de recepție 
cantitativă și calitativă fără obiectiuni, susținută de rezultatele încercărilor pe loturi de produse.  
Recepția produselor nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau a altor obligații asumate 
prin contract.  
 
Specificatia tehnică este anexă la Referatul de Necesitate nr.7955 /18.08.2021 
 
 
 
Director Tehnic, 
Mihail Ardenel VASILE 
 
 
Sef Serviciu Investiţii, 
Roxana IONESCU 
 
 
 
Intocmit,   
Serviciul Investitii, 
Florica BOGHIU 
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