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Cuprins

1

Introducere

Această secțiune a Documentației de atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea
produselor care fac obiectul contractului/contractelor ce rezultă din această procedură.
În cadrul acestei proceduri, Fundatia „Centrul de Resurse Juridice”, îndeplinește rolul de Autoritate
Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind
menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru
asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie
ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul
de sarcini contine specificații tehnice care definesc caracteristicile solicitate privind produsele care
fac obiectul achiziției. Cerințele și caracteristicile tehnice impuse prin caietul de sarcini vor fi
considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile
Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.
Ofertarea de produse in cantitati inferioare sau inexacte fata de cantitatile prevazute in caietul de
sarcini si / sau cu caracteristici tehnice sau de calitate inferioare celor prevazute in prezentul Caiet de
sarcini sau de produse care nu satisfac, in totalitate, cerintele Caietului de sarcini va determina
declararea neconformitatii ofertei respective si, in consecinta, respingerea acesteia. Ofertele cu
caracteristici tehnice care nu raspund caracteristicilor tehnice prevazute in caietul de sarcini vor fi
respinse.
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Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă
2.1.1 Denumirea, adresa si date de contact autoritate contractanta
Fundatia “Centrul de Resurse Juridice”
Sediu social: Str Arcului nr. 19, sector 2, Bucuresti
Cod Fiscal: 11341550
Email: office@crj.ro
Sursa de finanțare: Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor”
finantat prin Granturile SEE SI Norvegiene 2014-2021
Achiziția de tehnica de calcul si accesorii se realizează în cadrul proiectului ”AdaptJust – Justiție
accesibilă pentru persoane cu dizabilități”, derulat în parteneriat de Centrul de Resurse Juridice și
Ministerul Public și finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul de
Dezvoltare locală.
Proiectul are ca scop îmbunătățirea implementării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor
Omului și a Deciziilor Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei în materia drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale private de libertate.
Echipamentele ce urmează a fi achizitionate prin prezenta procedura sunt destinate sprijinirii
activitatii personalului implicat in cadrul proiectului ”AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane
cu dizabilități”.
2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor
Bunurile pe care intenționează să le achiziționeze Fundatia “Centrul de Resurse Juridice” prin
derularea prezentei achizitii sunt:
COMPUTERE PORTABILE
I.2 Descrierea achizitiei publice
Furnizarea produselor constând în tehnica de calcul si accesorii, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului,
pentru activități economice realizate de fundatie, după cum urmează:
 Laptop- 4 bucati;
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II.1 - Denumire
SERVER
II.2 Descrierea achizitiei publice
Furnizarea produselor constând în tehnica de calcul si accesorii, în vederea îndeplinirii obiectivelor
proiectului după cum urmează:
 Server- 1 buc
III.1 - Denumire
NAS
III.2 Descrierea achizitiei publice
Furnizarea produselor constând în tehnica de calcul si accesorii, în vederea îndeplinirii obiectivelor
proiectului după cum urmează:
 NAS- 1 buc;

Valoarea totala estimata a echipamentelor este de 34.873,95 lei fara TVA.

Furnizarea produselor se va finaliza prin încheierea unor contracte de furnizare produse cu un singur
operator economic.
2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Beneficiile urmărite de Fundatia “Centrul de Resurse Juridice” prin achiziția bunurilor care fac
obiectul prezentei achizitii, sunt reprezentate de acoperirea necesarului de echipamente informatice
care să dețină un nivel tehnic de performanță suficient pentru utilizarea lor în aplicațiile informatice
pe care trebuie să le utilizeze în mod curent personalul care își desfășoară activitatea în cadrul
proiectului. Echipamentele informatice prezentate în propunerea tehnică vor fi noi si vor respecta
garanția oferită de producător de minim 24 de luni. Furnizorul se va asigura că toate componentele
sunt proiectate și testate să funcționeze împreună ca sistem de calcul integral. Toate sistemele, vor fi
identice, neacceptandu-se livrarea mai mai multor feluri de produse din cadrul aceluiasi tip.
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Cantitățile prevăzute a fi achiziționate au rezultat din analiza necesarului de dotare cu echipamente
pentru personalul angajat in cadrul proiectului.
2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse
Pentru achiziția bunurilor care fac obiectul prezentei achizitii, specificațiile tehnice au fost elaborate
astfel încât să se asigure compatibilitatea hardware și software cu platformele si echipamentele IT&C
existente în exploatare si care urmeaza a fi achizitionate în cadrul proiectului.
2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea
Cadrul general de desfășurare a activității Fundatia “Centrul de Resurse Juridice” este îmbunătățirea
implementării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a Deciziilor Comitetului de
Miniştri al Consiliului Europei în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi
psihosociale private de libertate.
2.6 Factori interesați și rolul acestora
În implementarea contractului de achiziție sunt implicați Furnizorul și Beneficiarul, Fundatia
“Centrul de Resurse Juridice”.
3 Descrierea produselor solicitate
3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante
Cantitățile și specificațiile tehnice ale bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție au
fost obținute prin corelare între următorii factori:
- nevoile de performanță tehnică în exploatare la nivel de utilizator individual, precum și la nivel
de grupuri de utilizatori, astfel încât echipamentele ce vor fi achiziționate să permită exploatarea
în bune condițiuni a aplicațiilor informatice pe care personalul angajat in cadrul proiectului le
folosesc în mod curent;
- compatibilitate hardware și software cu platformele informatice existente în exploatare în cadrul
Fundatia “Centrul de Resurse Juridice”;
-

nivelul tehnic al produselor disponibile comercial – din informații publicate pe diferite pagini de
Internet.
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3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor
Obiectivul general al furnizării produselor este menținerea la un nivel rezonabil a performanțelor
tehnice ale mijloacelor informatice aflate în exploatare în cadrul Fundatiei “Centrul de Resurse
Juridice”.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor
Obiectivele specifice ale furnizării bunurilor:
achiziționarea unor echipamente informatice noi pentru susținerea desfașurării activității
personalului angajat în cadrul proiectului.
3.4 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate
3.4.1 Produse solicitate
3.4.1.1

Tehnica de calcul

Computere portabile
Laptop
Unitate
Loc
de
Cantitate de
livrare
măsură
1
2
3
Adresa/
adresele de
livrare vor fi
comunicate
ofertantului
4
bucăți
declarat
castigator, in
urma
finalizarii
achizitiei.

Data
de
Cerințe
funcționale
livrare
minime
solicitată
4
5
Laptop
Business
cu
procesor minim 8 nuclee,
frecventa minima 3.4GHz,
minim Intel Core I7 sau
5 zile de la
echivalent, 64 biti, HDD
incheierea
cu capacitate 512 GB, tip
contractului
SSD, memorie minim 16
Gb tip DDR4, video
rezolutie
optima
1920x1080,
diagonala

Durata
minima
garanție
6

6

Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile
SEE SI Norvegiene 2014-2021
Titlu Proiect: “ AdaptJust- Justitie accesibila pentru persoane cu dizabilitati”
Contract: 1/28.10.2021/SEE
Beneficiar: Fundatia „Centrul de Resurse Juridice”
Cod PN5012

LCD 15,6 inch, porturi
HDMI 2.0, minim 2x
USB3.2 Gen 1, minim 1x
USB Tip-C Gen 1, retea
wirless
802.11ax,
bluetooth 5.1, Multimedia
difuzoare, microfon si
webcam
incorporate,
greutate maxim 1,79 kg, 4Cell Battery, 54 Whr
(Integrated),
geanta
inclusa, sistem de operare
compatibile, Windows 11
PRO, English.

Server
Unitate
Cantitate de
Loc de livrare
măsură
1
2
3

1

bucăți

Data
de
Cerințe
funcționale
livrare
minime
solicitată
4
5
Procesor minim 8 nuclee,
frecventa maxima 3.2
Adresa/
GHz, minim 1 procesor
adresele
de
instalat, HDD capacitate
livrare vor fi
minima 600 GB, tip SAS,
comunicate
5 zile de la minim 2 HDD instalate, 8
ofertantului
semnarea
x
3.5”
SAS/SATA
declarat
contractului (HDD/SSD) max 128TB
castigator, in
sau
urma
16 x 2.5” SAS/SATA
finalizarii
(HDD/SSD) max 61TB,
achizitiei.
viteza minima de rotatie
10000rpm, optiuni RAID

Durata
minima
garanție
6

Garantia va
fi cea ofertită
de
producător,
minim 24 de
luni.
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0,1,5,10, sursa minim 2
surse instalate, minim 2
surse
instalabile
(redundante), minim 900
W (2x495W), memorie
minim 16 GB memorie
instalate, maxim 1TB
memorie
suportata,
memorie tip DDR4, retea
4xGigabit LAN (2x2w),
slot de expansiune 5 PCIe
Gen3 slots, port de
comanda la distanta
OpenManage Enterprise
OpenManage
Power
Manager
OpenManage
Mobil,
sisteme
de
operare
compatibile
Canonical
Ubuntu LTS, Microsoft
Windows Server cu cu
Hyper-V,
Red
Hat
Enterprise. Linux, SUSE
Linux Enterprise Server,
VMware ESXi, CentOS

NAS
Unitate
Cantitate de
Loc de livrare
măsură
1
2
3
1
Bucati
Adresa/
adresele
de

Data
de
livrare
solicitată
4
5 zile de la
semnarea

Durata
minima
garanție
5
6
Procesor ARM 1.4GHz Garantia va
Quad core, HDD 2 HDD fi cea ofertită
Cerințe
minime

funcționale
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livrare vor fi contractului instalate, 2 x 10 TB,
comunicate
Memorie 2GB DDR4,
ofertantului
Retea 1 GigaLan LAN,
declarat
Operatii RAID JBOD,
castigator, in
Single, RAID 0, 1.
urma
finalizarii
achizitiei.

de
producător,
minim 24 de
luni.

NOTĂ:
Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o
anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet
de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de
produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». Aceste specificatii vor fi
considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau
producator.
MODUL OBLIGATORIU DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE, DE CATRE
OFERTANTI
1.
Oferta tehnica va contine descrierea detaliata a produselor ofertate si a operatiunilor de
instalare/testare ce urmeaza a fi efectuate, daca este cazul. Oferta tehnica trebuie intocmita astfel incat
in procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea facila a
corespondentei cu elementele solicitate in caietul de sarcini.
Descrierea tehnica detaliata va contine, cel putin următoarele:
a) prezentarea tuturor produselor si a cantitatilor ofertate;
b) specificarea corecta cel putin a urmatoarelor elemente:
• sursa de productie / originea / brand-ul / modelul / product number;
• garantia produselor;
• mod de ambalare / etichetare / marcare, sigilare etc.
c) prezentarea caracteristicilor tehnice complete si corecte ale tuturor tipurilor de echipamente
9
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solicitate;
d) asumarea, de catre ofertant, a obligativitatii transportului produselor (cu mijloace proprii adecvate
din dotarea sa, proprietate sau inchiriate si pe propria sa cheltuiala), pana la destinatia finala indicata
de achizitor precum si a operatiunilor de descarcare-manipulare (inclusiv deplasare pe scari), in
vederea predarii/instalarii acestora, persoanei desemnate pentru primirea lor;
e) angajamentul ofertantului de a-si insusi fiecare din cerintele expres formulate de autoritatea
contractanta in cadrul caietului de sarcini;
f) orice alte informatii considerate semnificative, de catre ofertant, pentru evaluarea corespunzatoare
a propunerii sale tehnice, care sa probeze ca produsele prezentate de el corespund, in privinta
caracteristicilor tehnice si de calitate, produselor descrise in specificatiile tehnice; daca se fac referiri
la diverse documentatii standard sau la orice alte tipuri de materiale documentare de referinta,
ofertantul le va include, in mod obligatoriu, in cadrul unor anexe la propunerea sa tehnica si va indica,
in cadrul ofertei sale, in mod clar numarul anexei, pagina si paragraful de referinta;
g) asumarea disponibilitatii ofertantului de a onora mai multe comenzi partiale pana la cantitatile
solicitate, indiferent de tipul echipamentelor solicitate, in perioada de valabilitate a contractului, in
functie de necesitate.
NOTA: SIMPLA ASUMARE A CAIETULUI DE SARCINI SAU COPIEREA DESCRIERII
PRODUSELOR DIN CAIETUL DE SARCINI NU REPREZINTA PROPUNERE TEHNICA.
2. Acolo unde sunt mentionate produse de o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special,
o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, se va citi / interpreta
"sau echivalent". Aceste specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un
procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt
mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
3. La elaborarea ofertei, operatorul economic va avea in vedere reglementarile obligatorii in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. Operatorii economici pot obtine informatii
detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si care se refera la conditiile de
munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, precum si entitatile juridice de la care se
pot obtine, respectiv, Inspectia Muncii - site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
Ofertantul, dupa caz, va furniza o declaratie pe propria raspundere prin care acesta certifica faptul ca
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la elaborarea ofertei a tinut cont de reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca, precum si ca acestea vor fi respectate de catre ofertant/subcontractant, dupa caz,
pe parcursul indeplinirii contractului de furnizare (Formular nr. 2 din fisierul „Modele de
formulare”).
NOTA: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica datele tehnice prezentate de catre
ofertanti. In cazul unor neconcordante sau a prezentarii unor date false, autoritatea contractanta are
dreptul de a elimina oferta respectiva. Caracteristicile prezentate in propunerea tehnica si nerealizate
in exploatare, vor determina suportarea de catre furnizor a contravalorii eventualelor daune cauzate
autoritatii contractante.
4. Ofertele care nu satisfac cerintele minimale ale Documentatiei tehnice vor fi respinse ca
neconforme.
5. Nu se accepta oferte partiale si nu se accepta oferte alternative.
6. Nu se accepta completari / modificari ale propunerii tehnice, ulterior datei / orei limita de depunere
a ofertelor cu exceptia situatiilor expres mentionate in legislatia din domeniul achizitiilor publice.
8. Lipsa propunerii tehnice atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă.
3.4.2 Disponibilitate
Ofertantul isi va asuma disponibilitatea de a onora comanda de furnizare a produselor, in perioada de
valiabilitate a contractului.
3.5

Extensibilitate/Modernizare
3.5.1 Garanție
Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare
produs. Perioada de garanție începe de la data acceptării produselor sau în cazul amânării din cauze
care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor.
Cerințele privind garanția pot acoperi: durata garanției, termenul de la care începe să curgă perioada
de garanție, condițiile de acoperire, precum și operațiunile accesorii pe care furnizorul trebuie să le
asigure în perioada de garanție.
Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție,
inclusiv, dar fără a se limita la:
i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este
aplicabil);
ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este
11

Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile
SEE SI Norvegiene 2014-2021
Titlu Proiect: “ AdaptJust- Justitie accesibila pentru persoane cu dizabilitati”
Contract: 1/28.10.2021/SEE
Beneficiar: Fundatia „Centrul de Resurse Juridice”
Cod PN5012

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

aplicabil);
diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
înlocuirea părților defecte;
despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
instalarea în starea inițială;
testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
repunerea în funcțiune.

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
Termenul de livrare este de maxim 5 zile de la semnarea contractului. Un produs este considerat livrat
când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat,
funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă.
Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare
produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare
punerii și menținerii în funcțiune.
Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau
deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.
Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării
accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și
depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în
considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala
absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.
Identificarea echipamentelor astfel livrate se va realiza prin desigilizare in prezenta reprezentantilor
imputerniciti ai autoritatii contractante si un reprezentant al furnizorului.
Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi
asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice
factor extern.
Destinația de livrare va fi comunicata ulterior ofertantului devenit contractant.
Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor 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.
Echipamentele livrate vor fi însoțite de următoarele documente: factura, certificat de calitate si / sau
declarație de conformitate si certificat de garanție (însoțit, dupa caz, de manual de utilizare / carte
tehnica / pliant sau orice document asemenea).
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3.6 Atribuțiile și responsabilitățile Părților
Atribuțiile și responsabilitățile părților vor fi detaliate în contractul de furnizare.
În principal, Autoritatea contractantă se obligă să achiziționeze, să recepționeze și să plătească
contravaloarea bunurilor contractate recepționate.
În principal, Contractantul are obligația de a furniza bunurile contractate.
4 Documente de confirmare și certificare care însoțesc oferta
Ofertantii au obligatia de a face dovada echipamentelor ofertate cu cerintele din caietul de sarcini.
Astfel, in cadrul propunerii tehnice, ofertantul va insoti descrierea tehnica si calitativa detaliata a
fiecarui echipament de prezentarea obligatorie a cel putin unui document sau alt inscris, de orice alta
natura, din care sa rezulte, in mod clar, fara echivoc, existenta caracteristicilor tehnice minimale
solicitate, in cazul fiecarui din produs. In acest sens, ofertantul va atasa, documentelor propunerii sale
tehnice, dupa caz si / sau posibilitati, inscrisuri – in copie lizibila, certificata pentru conformitatea cu
originalul – de tipul:
a) fisa tehnica/fisa de securitate
si / sau, dupa caz
b) certificat de calitate/conformitate si / sau declaratie de conformitate (insotite de
documente de confirmare emise de producator/distribuitor autorizat, conform
legislatiei in vigoare)
si / sau, dupa caz
c) rapoarte de incercare și/sau certificate emise de de organisme de evaluare a
conformității acreditate;
si/sau, dupa caz
d) inscrisuri care sa indice originea sau, dupa caz, sursa / productia / un eventual procedeu
special / o marca de fabrica sau de comert / un eventual brevet / o eventuala licenta de
fabricatie; in acest caz, se poate prezenta orice tip de inscris, inclusiv de genul eticheta
produs, cu conditia ca informatiile / siglele / alte date cu care este marcat inscrisul sa
probeze caracteristicile tehnice si de calitate solicitate.

5 Receptia produselor
Receptia cantitativă a produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Autoritatea
13

Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin Granturile
SEE SI Norvegiene 2014-2021
Titlu Proiect: “ AdaptJust- Justitie accesibila pentru persoane cu dizabilitati”
Contract: 1/28.10.2021/SEE
Beneficiar: Fundatia „Centrul de Resurse Juridice”
Cod PN5012

Contractanta. În situația în care, după instalarea și punerea în functiune a produselor, acestea se vor
dovedi nefuncționale ori că funcționează în afara parametrilor din oferta adjudecată, Autoritatea
Contractantă va solicita Contractantului să se conformeze cerințelor privind garanția produselor în
cauză.
6 Modalitati si conditii de plata
Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numele
contractorului, numărul si data contractului de furnizare bunuri conform caruia se va face plata, datele
de emitere și de scadența ale facturii respective.
Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție
calitativă, acceptat, după livrare. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă
elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:
a) certificatul de calitate și garanție;
b) declarația de conformitate;
c) avizul de expediție a produsului;
d) procesul verbal de recepție cantitativă;
Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua prin ordin de plată, în contul furnizorului, în baza
facturii fiscale și a tuturor documentelor justificative emise de furnizor și acceptată de achizitor, după
receptia produselor.
7

Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant

Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant este dat de
legislația aplicabilă în România pentru achizițiile publice de produse.

Consultant management,
Valentina Nicolae
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