




in perioada de garantie, orice funqionare defectuoasa a produselor va fi mlaturata gratuit 
de catre fumizor, prin reparare sau inlocuire, fara costuri suplimentare, in eel mult 48 ore de la 
data la care a fost in�tiintat in scris de catre cumparator. 

Garantia produselor inlocuite sau reparate se extinde cu perioada scursa de la data 
in�tiintarii fumizorului �i pan.a la data cand produsele au revenit, in stare de buna functionare, in 
posesia cumparatorului. 

In perioada de garantie fumizorul se obliga sa repare, sa inlocuiasca sau sa remedieze pe 
propria cheltuiala (inclusiv transportul) subansamblele, componentelor sau pieselor defecte ale 
bunurilor livrate numai cu componente/piese noi, conform cerintelor prezentate in caietul de 
sarcini. 

Timpul de raspuns al fumizorului pentru remedierea defectiunilor sesizate este de 5 zile 
lucratoare de la momentul in�tiintarii fumizorului cu privire la aparitia acestora. 

Perioada de garantie a bunurilor se extinde cu perioada scursa de la data in�tiintarii 
furnizorului �i pan.a la data la care produsele au fost repuse in stare de folosinfa. 

Nu se va percepe nicio taxa in perioada de garantie, privitoare la transportul bunului 
�i/sau la deplasarea personalului care realizeaza repararea/ inlocuirea acestuia. 

In cadrul Propunerii tehnice, operatorul economic trebuie sa transmita coordonatele de 
contact ale unitatii/ sucursalei care asigura garantia (numar de telefon, numar de fax, adresa 
email,etc 

5. Termene si conditii de livrare

Operatorul economic va asigura �i gestiona, pe cheltuiala sa, livrarea, asamblarea �i montarea 
tuturor tipurilor de scaune la sediul Autoritatii contractante (sediul central �i sediile tritoriale, 
conform anexei de distributie a bunurilor pe locatii furnizate de Autoritatea contractanta). 

Operatorul economic i�i indepline�te obligafia de livrare in momentul in care toate bunurile au 
fost asamblate �i a�ezate pe pozipe la Autoritatea contractanta (sediul central �i sediile locale) �i s
a realizat receptia cantitativa �i calitativa a acestora. 

Operatorul economic trebuie sa suporte toate cheltuielile �i riscurile legate de aducerea 
bunurilor in locatiile specificate, inclusiv taxele vamale, alte taxe �i speze oficiale care se platesc 
la import, precum �i costurile �i riscurile de indeplinire a formalitatilor vamale, atunci cand este 
cazul. 

Termenul de livrare �i asamblare/montare pentru toate tipurile de mobilier: in functie de 
cantitatea de produse va fi cuprins intre 15 zile lucratoare �i maxim 30 zile lucratoare, de la 
semnarea contractului. Asigurarea bunurilor pe perioada transportului, pan.a la efectuarea 
receptiei cantitative �i calitative, revine in sarcina furnizorului 

Un produs este considerat livrat cand toate activitatile din cadrul contractului au fost realizate 
si produslul/echipamentul este instalat, functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de 
Autoritatea Contractanta. 

Produsele vor fi livrate la sediul din strada Alexandru Vaida Voievod, nr.53-55. 
Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau 
deteriorare in timpul transportului. 

Transportul si toate costurile vor fi in sarcina exclusiva a contractantului.Contractantul este 
responsabil pentru livrarea in bune conditii a produselor. 

La livrarea �i asamblarea bunurilor pe pozitia stabilita de Autoritatea contractanta, 
operatorul economic va transmite Autoritatii contractante �i urmatoarele documente: 

- instructiunile de asamblare �i utilizare traduse in limba roman.a, daca este cazul;
- certificatele de garantie;
- declaratiile de conformitate;
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