Caiet de sarcini privind
„Automate de bilete parcare” (Parcometre)
1. Obiectul licitaţiei : Automate de vânzare a biletelor de parcare.
a) Au rolul de a emite bilete de parcare;
b) Numărul de bucăţi solicitate: 3 buc.
2. Caracteristici tehnice:
a) Tipărirea sa se facă pe hârtie termica, tăiere automată a tichetului;
b) Pe suprafaţa biletului trebuie sa fie trecute următoarele informaţii:
-Data si ora eliberării;
-Ora terminării timpului achitat de parcare;
-Valoarea plătită;
-Valoarea TVA;
-Valoarea tarifului de parcare.
c) Toate celelalte informaţii, numele instituţiei, valabilitate, mesaje personalizate pentru
utilizatori trebuie sa fie modificabile in timp real.
d) Trebuie sa accepte bancnote si monede.
e) Cutiile cu bani trebuie sa fie însoţite de monetar emis de automat pe care vor fi
tipărite informaţii exacte despre numărul de monede şi bancnote din cutii.
f) Echipamentul trebuie sa reziste la intemperii, umiditate, praf şi vandalism.
g) Trebuie sa fie dotat cu sistem de alarmă care sa fie conectat la aplicaţia web.
h) Comunicaţia dintre aplicaţia web si automate se face prin tehnologia wireless ( fără
cablu; GPRS sau echivalent)
i) Carcasa trebuie sa fie metalica vopsită anticoroziv, in câmp electrostatic.
j) Tastatura de interacţionare cu utilizatorul tip antivandalism, display - LCD iluminat,
mesaj text.
k) Domeniul de temperatura: -20ºC pana la 60ºC.
l) Capacitatea de funcţionare: non-stop. in intervalul orar 09,00-17,00.
m) Funcţionare cu alimentare electrică autonomă (panou solar).
n) Aplicaţia Web de management al automatelor. Aparatul trebuie să dispună de o
interfaţă pentru programare care sa permită configurarea anumitor parametri a parcometrului.
Aplicaţia trebuie să permită gestionarea automatelor de bilete oferind următoarele facilitaţi in
timp real:
-Vizualizarea situaţiei stocului de hârtie din automate pentru emiterea de bilete;
-Vizualizarea monetarului curent care permite vizualizarea numărului de fişe şi
bancnote din fiecare automat;
-Vizualizarea numărului de bilete vândute per automat(e), după criterii prestabilite;
-Vizualizarea situaţiei avariilor;
-Modificarea in timp real al preţului biletelor si al şablonului acestora;
-Tipărirea de diverse mesaje pe suprafaţa biletelor. Semnalizează în timp real
evenimentele cât şi posibilele disfunctionalităţi ale echipamentelor (lipsă reţea, deschidere
uşa, lipsă hârtie, etc.), avertizare vizuală şi auditivă;
-Oferă diferite nivele de acces utilizatorilor;
-Oferă o baza de date a tuturor evenimentelor (vânzări cât si avarii);
Aplicaţia
WEB va fi inclusă în preţul final de achiziţie.

3.Condiţii specifice. Preţ, termen de livrare, garanţie şi postgaranţie, consultanta tehnică şi
asigurarea calităţii.
a) Preţul final al produsului trebuie sa includă şi cheltuielile de transport, montaj
(elementele de fixare în fundaţie vor fi furnizate împreună cu fiecare parcometru), punere în
funcţiune cât şi instruirea a două persoane în vederea calificării personalului de operare
software şi întreţinere parcometre. Cheltuielile lunare de mentenanţă (tarife, abonamente
[GSM, CDMA etc.] pentru utilizarea reţelei fără fir necesara gestionarii bazelor de date) nu
fac obiectul prezentului caiet de sarcini.
b) Termenul de livrare a produselor este de 30 de zile de la semnarea contractului şi
termenul de montaj şi punere în funcţiune a produselor este de max 30 de zile de la comanda
beneficiarului. Punerea în funcţiune a aparatelor nu poate fi condiţionată de achiziţionarea
altor componente sau elemente de orice altă natură, dacă acestea nu au fost specificate în
ofertă şi nu au fost acceptate de achizitor
c) Garanţie şi postgaranţie. Perioada de garanţie a produselor acordată de furnizor
este de 2 ani pentru fiecare aparat în parte începând cu momentul recepţiei acestora,
înţelegând prin aceasta toate aspectele legate de funcţionare, conform ofertei. Nu pot fi
acceptate garanţii mai mici de doi ani pe componente individuale sau părţi din aparat.
Onorarea garanţiei nu poate fi condiţionată de îndeplinirea unor condiţii speciale, altele de cât
cele care au fost precizate în ofertă şi acceptate de achizitor, indiferent dacă acestea sunt de
natură tehnică, de condiţii de funcţionare sau de personal de exploatare. Operaţiunile care ţin
de onorarea garanţiei trebuie asigurate în aşa fel încât achizitorul să nu fie supus la costuri de
transport, demontare, instalare, reconfigurare sau altele. Costurile legate de imposibilitatea
utilizării unor consumabile deja instalate şi utilizate de aparat şi care nu mai pot fi utilizate în
continuare datorită operaţiunilor de onorare a garanţiei vor fi în sarcina furnizorului. După
expirarea perioadei de garanţie acordată produselor, furnizorul se obligă să asigure
postgaranţie, contra cost pe o perioadă de 2 ani. Termenul de intervenţie a furnizorului în
vederea soluţionării defecţiunilor de funcţionare apărute este de 48 de ore de la notificarea
beneficiarului, atât în perioada de garanţie cât şi în perioada de postgaranţie.
d) Documentaţia tehnică necesară instalării, funcţionarii sau mentenanţei va fi pusă la
dispoziţie de furnizor, fără alte costuri suplimentare în afara celor din ofertă, în limba română
şi sub asumarea răspunderii în privinţa corectitudinii şi conformităţii.
e) Asigurarea calitaţii. Se vor prezenta de catre ofertant următoarele documente care
să certifice asigurarea sistemului calitaţii: certificare ISO9001:2000 pentru furnizor şi
declaraţie de conformitate pentru produsul ofertat (parcometru).

CONTRACT
nr. _______ din data de _______________
privind achiziția de “Parcometre”
1.Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016, s-a încheiat prezentul contract,
între
SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE
LOCALĂ cu sediul în municipiul Brăila, str. Mărășești, nr. 39, tel/fax 0239/611682, cod fiscal
15216313, reprezentată prin d-na BARBU MARIOARA – Director și d-na SCARLET
STELUȚA GABI – Director economico-administrativ în calitate de achizitor (beneficiar), pe
de o parte
și
S.C. ______________________________________________________________________,
_________________________________________________ în calitate de furnizor, pe de altă
parte.
2. Definitii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
b. achizitor și furnizor - parțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în functiune, asistența tehnică
în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor
rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază,
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi
distinctă de naționalitatea furnizorului.
g. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
h. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul parților, care nu se datorează greșelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face
imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă.
Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă sa furnizeze, respectiv să vândă, să livreze și să monteze 3 parcometre.
4.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit
în prezentul contract.
5. Prețul contractului
5.1 Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate, incluzând și serviciie accesorii, este
de: ________ lei/buc., fără T.V.A.
6. Durata contractului
6.1 Prezentul contract este valabil de la data semnării până la îndeplinirrea de către contractant
a tuturor obligațiilor asumate prin contract.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe după semnarea acestuia.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a. propunerea financiară
b. caietul de sarcini
c. propunerea tehnică conform caietului de sarcini
9. Obligațiile principale ale furnizorului
9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanțele prezentate în
propunerea tehnică.
9.2 Furnizorul se obligă să furnizeze și să monteze produsele conform caietului de sarcini.
9.3 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziționate, și
ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
10. Obligațiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele.
10.2 Achizitorul se obligă să platească prețul produselor către furnizor în termen de 30 zile de
la data înregistrării facturii, însoțită de procesul verbal de recepție, la Achizitor.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste să-și îndeplinească obligațiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, un
cuantum de 0,1%/zi de întârziere din valoarea contractului ramasă neonorată.
11.2 În cazul în care achizitorul nu reuseste să onoreze facturile emise de catre furnizor în
termen de 30 de zile de la data înregistrării la Registratura Achizitorului, furnizorul are dreptul
de a aplica penalități în cuantum de 0,1%/zi întârziere din valoarea facturii neonorate.
11.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parți, în mod
culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4 Achizitorul îsi rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiția ca această
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Recepție, inspecții și teste
12.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificațiile din documentațiile tehnice.
12.2 Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi
împuterniciți pentru efectuarea receptiei, testelor și inspecțiilor.
12.3 Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face
la destinația finală a produselor: locurile de amplasament din mun. Brăila.
12.4 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor
tehnice.
12.5 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi
limitat sau amânat datorita faptului ca produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau
fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.
12.6 Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării
garanțiilor sau altor obligații prevazute în contract.
13. Ambalare si marcare
13.1 - (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea sa facă față, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi
extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării
în aer liber, în asa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.
(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în forma de cutii, furnizorul va lua în

considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența
facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
13.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției
coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc) rămân în proprietatea achizitorului.
14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele
14.1 Furnizorul are obligația de a livra și monta produsele la destinația finală indicată de
achizitor respectând datele din termenul de livrare.
14.2 (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris,
achizitorului, datele de expediere, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul
de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:
- certificat de garanție
- carte tehnică
- declarație de conformitate,
14.3 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face
după instalare și după receptie, prin semnarea de primire, de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
15. Perioada de garanție
15.1 Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și
structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele
furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau
manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul e cerut în mod expres de către
achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea vor funcționa în
condiții normale de funcționare.
15.2 (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de 2 ani, pentru fiecare
aparat în parte.
(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea și
instalarea acestora la destinația finală.
15.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.
15.4 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a interveni în 48 de ore de
la notificarea beneficiarului atât în perioada de garanție cât și în perioada de postgaranție.
15.5 După expirarea perioadei de garanție acordată produselor, furnizorul se obligă să asigure
postgaranție contra cost pe o perioda de 2 ani.
16. Ajustarea pretului contractului
16.1 Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiara, anexă la contract.
16.2 Prețul contractului nu se actualizează.
17. Subcontractanți
17.1 Furnizorul are obligația, în cazul în care parți din contract le subcontractează, de a încheia

contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
17.2 (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanții desemnați.
(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate
cu aceștia se constituie în anexe la contract.
17.3 (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizor de modul în care îsi
îndeplinește partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își
îndeplinesc partea lor din contract.
17.4 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi
notificată achizitorului.
18. Întârzieri în îndeplinirea contractului
18.1 Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul în perioada prevazută în caietul de
sarcini.
18.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul constată ca nu poate respecta
termenul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util,
achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de furnizare/prestare asumate în prezentul contract
se face cu acordul părților.
18.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
furnizare/prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a
solicita penalități furnizorului.
19. Cesiunea
19.1 Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile rămânând în
sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.
20. Forța majoră
20.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
20.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parților până la apariția acesteia.
20.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți,
imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în
vederea limitării consecințelor.
20.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6
luni, 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.

21. Soluționarea litigiilor
21.1 Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură
cu îndeplinirea contractului.
21.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc
să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluționeze, de către instanțele judecătorești din România.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 Limba care guvernează contractul este limba româna.
23. Comunicari
23.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul
primirii.
23.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau email cu
condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Parțile au înțeles să încheie prezentul contract în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.

Achizitor

Furnizor

