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NR. 14071/11.07.2016 
 
 

 

Invitație de participare 
 

  

 Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta pentru atribuirea contractului 

privind achiziția de Servicii de instalare / intretinere aparat de purificare apa,  

Nr. crt.     Codul CPV          Categoria de servicii 

1                51514110-2         - Servicii de instalare / intretinere aparat de purificare apa 

 

1. Informaţii generale 

Achizitor: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria 

Mediului, Blvd. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 65, Iaşi – 700050. 

Tel/fax: 0232/270804, www.hidro.tuiasi.ro 

 

Ofertele: se transmit: 
-  în plic sigilat (marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI” din IAŞI, Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului, achiziţie : 

“Servicii de instalare / intretinere aparat de purificare apa, la adresa: Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi, cu sediul în str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Imobil T, parter, Registratură, camera 

A-02 – ing. Mihaela Potângă,  până la data de 13.07.2016, orele 10:00  

Postare a ofertelor în catalogul SEAP .  
 

2. Obiectul contractului 

2.1. Descrierea contractului: Servicii de instalare / intretinere aparat de purificare apa 

 Cod CPV: 51514110-2, conform cantităţilor şi caracteristicilor tehnice detaliate în caietul de sarcini disponibil, 

la adresa de internet http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii publice. 

2.2. Tipul contractului şi locul de execuție: Servicii de instalare / intretinere aparat de purificare apa “,  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi - Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului, 

Blvd. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 65 

2.3. Valoarea estimativă:   14.000,00 lei fara TVA 

2.4. Durata contractului: 3 ani  

2.5. Sursa de finanţare: finantare de baza 

 

3. Condiţii de calificare 

Prezentarea ofertei tehnice și financiare. 

 

4. Procedura 

Tipul procedurii: achiziţie directă cu finalizare electronică. Ofertantul declarat câștigător va intoduce în 

catalogul de pe SEAP serviciile  ofertate cu prețurile aferente. 

 

 



 
5. Informaţii cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare 

Criteriul de atribuire: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT 

Oferta va fi fermă, cu preţul exprimat în lei, fără TVA ce nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a 

contractului.  

Notă: în cazul criteriului „preţul cel mai scăzut”, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin 

compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură 

tehnică sau alte avantaje. Oferta declarată câştigătoare, trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice 

minime considerate obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

 

6. Modul de obţinere a documentaţiei: http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii publice 

7. Limba de redactare a ofertei: limba română. 

8. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile. 

9. Data limită de prezentare a ofertelor: 13.07.2016, ora 10.45 

10. Modul de prezentare a ofertei 

10.1. Oferta se va depune în plic închis, la Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Str. 

Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, parter, Iaşi – 700050, cu  mențiunea: 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria 

Mediului  – Servicii de instalare / intretinere aparat de purificare apa. 

10.2. Oferta pentru executia serviciului va fi prezentată, conform caietului de sarcini.  

        Cerinţele impuse în caietul de sarcini reprezintă cerinţe minime. 

10.3. Oferta va conţine în mod obligatoriu: propunerea tehnică și financiară  

        Propunerea financiară se va prezenta în catalogul SEAP 

11.  Plata: prin OP în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 de zile de la 

primirea  facturii fiscale,.   

13.  Anexe: caiet de sarcini,  contract tip. 

 

 

 

Administrator șef facultate HGIM, 

Ing. Petru Alexoaie Conache 
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CAIET DE SARCINI 

 

 Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei  

si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. 

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi 

luata in considerare, dar numai in masura in care toate caracteristicile din propunerea tehnica presupun 

asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.  

Servicii de instalare / intretinere aparat de purificare apa 

Conditii pe care trebuie sa le asigure Furnizorul pentru aparat tip Purificator apa: 

1. Transport si instalare, la reteaua de apa, a aparatelor tip Purificator apa; 

2. Aparatele respective vor asigura apa rece si apa calda; 

3. Schimb filtru Sediment si Precarbon la 3 luni; 

4. Schimb filtru Post carbon la 6 luni; 

5. Schimb Ultrafiltru la 9 luni; 

6. Ozonificare la 3 luni; 

7. Igienizare la fiecare interventie; 

8. Deplasare in teritoriu pentru orice interventie neprevazuta, in maxim 24 ore. 

 

Oferta din partea furnizorilor, se va face in mod obligatoriu pentru purificatorul de apa, prezentandu-se, 

detaliat, structura pretului (pret chirie/bucata aparat) cu respectarea tuturor conditiilor si a modului deprezentare 

a ofertelor, asa cum sunt prevazute in anexa la Caietul de sarcini (anexa). 

Oferta se face separat, conform necesarului solicitat in  anexa caietului de sarcini. 

Oferta castigatoare va fi declarata cea cu pretul cel mai mic.. 

Ofertele Furnizorului se fac separate pentru numarul de aparate de purificat apa,  conform necesarului 

pentru durata de 1 an si pentru durata de 3 ani. 

Inchirierea unor aparate tip purificator apa, se va realiza prin incheirerea unui contract cu valabilitate de 

3 ani. 

Contractul se va incheia avand ca obiect numarul total de aparate solicitat de Benificiar  in Caietul de 

sarcini pentru intreaga perioada de 3 ani si avand la baza preturile pentru chiria/luna pentru 1 bucata aparat, 

ofertate de catre Furnizorul declarat castigator. 



 
Preturile ofertate nu vor contine TVA. 

Toate preturile ofertate vor include, in mod obligatoriu, cheltuielile cu intretinerea aparatelor respective, 

service, etc. 

 

 

 Anexa 1 la Caiet de sarcini. 

 

Nr. 

crt. 

Tip aparat Locul de montare Numar buc. 

Aparate /  

1 An 

Numar buc. 

Aparate /  

3 An  

Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului 

1 Purificator apa Imobil Decanat 1 1 

2 Purificator apa Imobil CH - Deparatment Amenajari si Constructii 

Hidrotehnice 

2 2 

3 Purificator apa Imobil IF - Departament Hidoramelioratii si 

Protectia Mediului 

1 1 

Total aparate = 4 buc. 

 

 

    

 Intocmit, 

Sef lucr. dr.ing. Petru Cercel 

Conf.dr.ing. Nicolae Marcoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONTRACT DE SERVICII 

nr. _________ /________________ 

 

Preambul 

In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, si in conformitate cu prevederile H.G. 395/2016, s-a incheiat 

prezentul contract de furnizare de produse,  

intre 

autoritatea contractantă Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, adresa/sediul Str. Dimitrie Mangeron nr. 67, 

Imobil T, Iaşi, telefon/fax 0232-216853, ce funcţionează în baza Legii nr. 1360/1937 si a Hotărârii Guvernului nr. 26/2015–

anexa3 – poz.28, cod fiscal 4701606, Cod IBAN: RO62 TREZ 23F650601200130X, deschise la Trezoreria Iaşi, 

reprezentată prin: Prof.univ.dr.ing. Dan CASCAVAL – Rector, , Ec. Mariana CRIVOI – Director Economic, în calitate de 

achizitor,  

si  

S. C. …………………………………….., cu sediul in …………………………., telefon……………, cod unic de 

înregistrare RO ………………, cont bancar …………………….., deschis la …………………., reprezentată prin 

……………………….. functia de ……………………, in calitate de furnizor, pe de alta parte. 

 

2. Definitii  

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

a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  

b. achizitor si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si 

corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care 

furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, 

asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care 

revin furnizorului prin contract; 

f.  standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea 

tehnică; 

g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, 

prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, 

prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate 

fi distincta de nationalitatea furnizorului. 

h. destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 

i. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC). 

j. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu 

putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, 

restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat 

forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

k. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

l. reteaua de furnizare a apei potabile = reteaua publică sau privată ce furnizează apa potabilă pentru 

client, la care va fi racordat echipamentul conform prezentului contract. 

m. sistem de filtre = ansamblu de două sau mai multe filtre folosite pentru purificarea apei, fiecare filtru 

având rolul său; 

n.filtru = dispozitiv care serveşte pentru filtrarea apei; 

o.igienizare= spălarea, curăŃarea exterioară şi interioară urmată de dezinfectarea bazinelor din 

interiorul aparatului; 

p.conductă apă = legătura dintre sursa de apă şi aparatul „………………………………….”. 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice 

versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1 - În condiţiile şi termenii stabiliţi prin prezentul contract, FURNIZORUL se angajează să furnizeze în favoarea 



 
ACHIZITORULUI, „pachetul servicii (nume aparat) ……………………………..”, conform ofertei prezentate şi negociate. 

Acesta este definit după cum urmează: 

a) închirierea numărului de aparate „(nume aparat) ……………………………” necesare consumului de apă potabilă din 

reţeaua de furnizare a apei potabile; 

b) igienizarea tuturor aparatelor, care fac obiectul contractului, conform graficului din Anexa A; 

c) schimbarea filtrelor montate pe aparatele care fac obiectul contractului, conform graficului din Anexa A. 

 
 

Nr. 

crt. 
Denumire produse/servicii 

Cantitate/ 

unităţi 

Total valoare (fără TVA) 

[Ron] 

A1 Abonament PURIFICATORUL WATERPIA (cf. Anexa A) 4  

A2 Conductă apă -  

A3 Suport pahare 4  

 
 

5. Pretul contractului 

5.1 Pretul contractului este de …………….   lei, la care se adauga …………… lei, reprezentând TVA, adică 

………………….. lei inclusiv TVA, detaliate valoric şi cantitativ în anexa , la prezentul contract. 

 

6. Durata contractului 

6.1. – Durata prezentului contract este de 3 ani, incepand de la data semnării contractului. 

6.2 . - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data aniversării celor 3 ani. 

6.3. - Ţinând cont de faptul că FURNIZORUL oferă pachetul de servicii prevăzut la Art. 1, iar costul acestuia nu poate fi 

amortizat de FURNIZOR în cazul încetării contractului înainte de termenul obligatoriu de 3 ani, părţile, de comun acord, au 

hotărât că în situaţia în care ACHIZITOR va cere denunţarea unilaterală din propria sa iniţiativă, ori contractul va înceta din 

culpa sa, înainte de împlinirea termenului contractual obligatoriu, acesta va achita către FURNIZOR, contravaloarea 

abonamentului lunar rămas neachitat până la sfârşitul perioadei contractuale. 

 

7. Executarea contractului 

7.1 – Executarea contractului incepe imediat după semnarea contractului. 

 

8. Caracterul confidenţial al contractului 

    8.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în 

îndeplinirea contractului; 

    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop 

decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va 

extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

    8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă: 

    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau 

    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea 

dezvăluire; sau 

    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

9. Documentele contractului 

9.1 - Documentele contractului sunt: 

    a)   acte adiţionale, dacă există; 

    b) oferta atribuita prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SEAP cu nr. ………………..; 

    c) anexe la contract. 

 

10.  Obligatiile principale ale furnizorului 

10.1. Furnizorul se obliga sa instaleze, în termenul prevăzut în documentaţia de atribuire şi în ofertă, respectiv 3 (trei) zile 

de la semnarea contractului, un număr de 4 (patru) purificatoare de apă, model “……………………..” 

10.2 Furnizorul se obligă să întreţină aparatele instalate, să schimbe la timp filtrele şi să le igienizeze la fiecare şase luni 

fără costuri suplimentare. Dacă BENEFICIARUL nu acceptă schimbarea filtrelor ca urmare a expirării termenului de 

utilizare a acestora, FURNIZORUL este exonerat de orice raspundere. De asemenea daca filtrele au fost contaminate sau 

deteriorate ca urmare a unei furnizări defectuase a apei din reţeaua publică, FURNIZORUL este exonerat de orice 

răspundere.  

10.3 - Furnizorul se obligă să întreţină aparatele instalate, să schimbe la timp filtrele şi să le igienizeze la conform anexei A 



 
fără costuri suplimentare. Dacă ACHIZITORUL nu acceptă schimbarea filtrelor ca urmare a expirării termenului de 

utilizare a acestora, FURNIZORUL este exonerat de orice raspundere. 

10.3. FURNIZORUL nu poate fi ţinut să răspundă în nici un fel de calitatea apei, dacă reţeaua de furnizare a apei potabile la 

care este conectat aparatul nu asigură apa în parametrii legali. Apa potabilă ce alimentează purificatorul şi care provine din 

reţeaua de furnizare a apei potabile a Clientului, trebuie sa întrunească condiţiile Legii 458/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

10.4. Dacă ACHIZITORUL nu acceptă schimbarea filtrelor ca urmare a expirării termenului de utilizarea a acestora, 

FURNIZORUL este exonerat de orice răspundere. De asemenea, dacă filtrele au fost contaminate sau deteriorate ca urmare 

a unei furnizări defectuoase a apei din reţeaua de furnizare a apei potabile, FURNIZORUL este exonerat de orice 

răspundere. 

10.5. ACHIZITORUL este obligat să anunţe FURNIZORUL de orice deteriorare a aparatului şi să nu intervină în niciun fel 

în vederea remedierii deteriorării. Aparatul va fi deconectat de la sursa de energie electrică şi de la reţeaua de furnizare a 

apei potabile până la sosirea personalului calificat al FURNIZORULUI. 

10.6. ACHIZITORUL este obligat să întrerupă alimentarea cu apă potabilă şi energie electrică a aparatelor, în cazul 

părăsirii locului de instalare pe o perioadă mai mare de 24 de ore. 
 

11.  Obligatiile principale ale achizitorului 

11.1 - Să pună la dispoziţie furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut  şi pe care le consideră 

necesare pentru îndeplinirea contractului. 

11.2 – Să stabilească împreună cu furnizorul locurile de amplasare a purificatoarelor de apă. 

 11.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca lunar pretul serviciilor catre prestator dupa emiterea facturii in fiecare luna. 

 

12.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, 

achizitorul are dreptul de a solicita furnizorului şi/sau de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă 

cu o cotă procentuală de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere din valoarea neonorata a contractului până la cuantumul 

maxim de 100% din valoarea neonorata a contractului. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi 

îndeplinească obligaţiile asumate prin contract nici într-o perioadă de 30 zile după data de prestare limită achizitorul este 

îndreptăţit să solicite daune interese în cuantum de 100% din valoarea neonorata a contractului. 

12.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, 

atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 % pentru fiecare 

zi de întârziere, din plata neefectuata. 

12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da 

dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 

 12.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariţia 

unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 

contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

 12.5. - În cazul prevăzut la clauza 12.4. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

12.6 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o 

compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la 

actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din  contract îndeplinita până la data denuntării unilaterale a contractului.  

12.7. Dacă una din părţi nu-şi execută obligaţiile contractuale, timp de 60 zile consecutiv, calculate de la data scadentă, 

prezentul contract poate fi considerat reziliat de plin drept, fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, prezenta clauză 

constituind pact comisoriu. Clientul va fi considerat de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligaţiilor. 

 

Clauze specifice 

13. Garantia de buna executie a contractului 

13.1 - (1) Furnizorul nu este obligat sa constituie garantia de buna executie a contractului. 

13.5 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.  

14. Receptie, inspectii si teste 

14.1 nu este cazul 

15. Ambalare si marcare 

15.1 – Nu este cazul 

16. Standarde 

16.1 – Nu este cazul 

17. Piese de schimb 

 17.1 – Nu este cazul 

18.  Livrarea si documentele care insotesc produsele 

18.1 -  Furnizorul are obligatia de a instala cele patru purificatoare de apă respectand: 

 a) datele din detaliu de atribuire directă de pe SEAP , si 



 
 b) termenul comercial stabilit; 

18.2 - (1) La instalarea purificatoarelor, furnizorul are obligatia de a întocmi un proces verbal de instalare şi punere în 

funcţiune care să cuprindă, descrierea produselor, cantitatea, locul de instalare. 

(2) Furnizorul va intocmi facturi separate în fiecare lună calculate ca a douăsprezecea parte din valoarea totală a 

contractului.  

  b) certificatul de garanţie pentru fiecare produs, sau un certificat pentru toate produsele din contract, certificatul de 

calitate, declaraţie de conformitate pentru fiecare produs sau pe grupe de produse; 

18.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face dupa instalare si dupa receptie, prin 

semnarea de  catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

18.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptia 

produselor.  

 

19. Instalarea  

19.1. FURNIZORUL va instala aparatele „…………………………”, conform locaţiilor specificate de către ACHIZITOR 

în Anexa A, parte integrantă cu prezentul contract. ACHIZITORUL nu are dreptul de a reloca purificatoarele deja instalate 

fără încunostintarea, acordul şi intervenţia FURNIZORULUI. În sens contrar, ACHIZITORUL va despăgubi 

FURNIZORUL cu echivalentul sumei de …………. RON/aparat „…………………………”.  

ACHIZITORUL este obligat să asigure accesul personalului calificat al FURNIZORULUI la fiecare aparat instalat în 

vederea efectuării verificărilor, reparatiilor, schimbului de filtre si igienizărilor. În cazul în care doreşte relocarea 

purificatorului instalat, ACHIZITORUL va anunţa în scris FURNIZORUL cu cel puţin 3 zile înainte. 

19.2. ACHIZITORUL va asigura gratuit un spaţiu în vederea instalării aparatelor cu posibilitatea racordării la reţeaua de 

furnizare a apei potabile şi cea electrică de 220V/50Hz. Spaţiul asigurat va fi amplasat într-un loc igienic. 

 

20. Proprietatea 

20.1. FURNIZORUL îşi păstrează permanent proprietatea asupra aparatelor „……………….” şi componentelor acestora. 

20.2. ACHIZITORULUI îi este interzis să intervină în orice fel asupra aparatelor „……………………………”. 

Filtrele vor fi schimbate numai de personalul specializat al FURNIZORULUI. 

20.3. ACHIZITORUL se obligă să returneze aparatele „………………………” în stare de funcţionare, în caz contrar acesta 

se obligă să achite contravaloarea a …………….RON/aparat contractat. 

Dacă FURNIZORUL este împiedicat, indiferent de situaţie de către ACHIZITOR, să retragă aparatul, în urma 

rezilierii sau ca urmare a ajungerii la termen a contractului, ACHIZITORUL va achita cu titlu de despăgubiri 

contravaloarea sumei de ……………./aparat contractat. 

Partile au inteles sa incheie azi ……………………prezentul contract in in 3 (trei) exemplare: 1 ex. la furnizor şi 2 ex. la 

beneficiar.          

 

 

 

FURNIZOR 

  

 

 

ACHIZITOR 

  UNIVERSITATEA TEHNICA „GH. ASACHI” DIN  

IASI 

  RECTOR 

   

   

 

  DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV 

   

   

 

  VIZA, CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 

PROPRIU 

Director Economic 
   
   

  VIZAT OFICIUL JURIDIC 

   

   

   

   

   

   



 
ANEXA NR. 1 

privind produsele care fac obiectul contractului de furnizare de servicii nr. ____________ 

 

Nr. 

crt. 

Cod CPV Sursa fin. Categoria de  

produse/servicii/lucrări 

UM Cantit Preţ unitar Valoare 

1.     buc 4   

 TOTAL     

 TVA     

 TOTAL CU TVA     

   

 

 

 

 

FURNIZOR  ACHIZITOR 

  UNIVERSITATEA TEHNICA „GH. ASACHI” DIN IASI 

  RECTOR 

   

   

  DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV 

   

   

 

  VIZA, CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 

Director Economic 
   
   

 

  VIZAT OFICIUL JURIDIC 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

   

 

 
 
 
 
 


