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Secțiunea I 

 
CAIET DE SARCINI 
privind achizitia unor 

produse de resortul IT 
 

CAPITOLUL I: OBIECTUL ACHIZIȚIEI, CANTITĂŢI 
 

     Prin prezentul Caiet de Sarcini se urmăreşte achiziţionarea unor produse de 
resortul IT, livrarea și instalarea acestora la sediul autoritatii contractante din 
Focșani,  B-dul Dimitrie Cantemir, nr.1, judetul Vrancea, cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 
Produse de resortul IT 

 

U.M. 
Cantitate  

1. Stație de lucru cu monitor si UPS buc 1 

2. Staţie de lucru portabilă ( Laptop ) buc 1 

3. Unitate centrală buc 1 

4. Multifuncțională color A4 buc 1 

 
CAPITOLUL II: CERINŢE  MINIME OBLIGATORII 
 
II.1 Cerinţe  generale  
 
       Caietul de sarcini face parte din documentaţia de atribuire şi constituie 
ansamblul criteriilor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, 
propunerea tehnică. 
Toate cerinţele din caietul de sarcini, inclusiv specificaţiile tehnice prezentate în 
anexe,  sunt minimale si obligatorii, cu excepţia celor pentru care se precizează 
intervale ale parametrilor (minim – maxim, maxim etc). 
Ofertele de produse  şi servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de 
sarcini vor fi declarate neconforme şi respinse. 

Oferta tehnică va conţine obligatoriu următoarele: 

- denumirea producătorului şi modelul exact pentru fiecare produs ofertat; 

- nu se vor accepta ofertele vagi/generice sau alternative. Oferta se va 
considera neeligibilă dacă în locul descrierii detaliate a răspunsurilor la cerinţe 
tehnice, se vor utiliza termeni de tip «NU»/ «DA», «CONFIRM», «INFIRM» sau 
alţi termeni echivalenţi;  

- perioada de garanţie acordată produselor, este de la data semnării de către 
Beneficiar a unui  Proces-Verbal de recepţie cantitativă şi calitativă; 

 
II.2 Condiţii specifice de natură tehnică 
   Condiţiile specifice de natură tehnică sunt prezentate în Anexa 1.  
   Toate produsele vor fi noi. Nu se acceptă produse folosite anterior, resigilate sau 
cu o vechime de fabricație mai mare de 12 luni. Ofertele care nu respectă cumulativ 
cerinţele de mai sus vor fi respinse. 
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    Oferta tehnică transmisă trebuie să conțină datele de contact ale unităţii / 
unităţilor service (numele şi prenumele persoanei / persoanelor de contact, numărul 
/ numerele de telefon, numărul / numerele de fax, adresa / adresele de e-mail, 
adresa / adresele poştale). 
 

CAPITOLUL III:  Detalii de procedură  

III.1 Cerințe 

 1.Sistemele de calcul vor fi livrate cu sistemul de operare preinstalat. 

 2. Odată cu oferta financiară se va prezenta oferta tehnică. Oferta tehnică va fi 

însoțită de specificația tehnică a produsului ofertat, specificație tehnică întocmită 

de producător. 

 3.Prețurile unitare vor fi prețuri de referință nemodificabile pe parcursul 

derulării contractului. 

 

CAPITOLUL IV.  Condiţii de plată  

  Plata se va efectua cu OP în Trezorerie, în maxim 60 zile de la recepția 
produselor,  conform , art 5, alin,1, Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani 
rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 
contractante, art 5, alin,1, în baza următoarelor documente: 

- factura în original; 

-certificat de garantie; 

-documente de calitate solicitate, (după caz). 

-Proces verbal de receptie și instalare. 

               
CAPITOLUL V: CONDIŢII DE INSTALARE ŞI DE GARANŢIE 
 
    Furnizorul va asigura serviciile de livrare, instalare, configurare şi punere în 
funcţiune a produselor ofertate. Pe durata perioadei de garanţie, Furnizorul va 

asigura preluarea/ predarea în/ din service a produselor de la/ la sediul 
Beneficiarului, fără costuri suplimentare.   
  Furnizorul este obligat să respecte, pe toată perioada de garanţie a contractului, 
următoarea procedură de notificare, constatare şi remediere a defecţiunilor în 
perioada de garanţie: 
 Beneficiarul va transmite în scris (email sau fax) Furnizorului notificarea 

privind apariţia de defecţiuni în perioada de garanţie. 
 Reprezentanţii Furnizorului trebuie să se prezinte la sediul Beneficiarului 

următoarea zi de la notificare. În urma constatării se va întocmi un Proces-
Verbal de Constatare şi Remediere a Defecţiunilor (modelul Procesului Verbal 
de Constatare şi Remediere a Defecţiunilor este prevăzut în Anexa 2 la Caietul 
de sarcini). 
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 Perioada de garanţie va începe după semnarea Procesului verbal de recepţie 
cantitativă şi calitativă a produselor la sediul Beneficiarului. 
 

    Nerespectarea termenului  de remediere a defecţiunii, va atrage răspunderea 
contractuală în condiţiile stabilite prin contract. 
 Perioada de garanţie va începe după semnarea Procesului verbal de recepţie 

cantitativă şi calitativă a produselor la sediul Beneficiarului. 
    Nerespectarea termenului  de remediere a defecţiunii, va atrage răspunderea 
contractuală în condiţiile stabilite prin contract. 
 
CAPITOLUL VI CONDIŢII DE LIVRARE ŞI RECEPŢIE 
    Livrarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a produselor se va face 
în termen de maxim 5 de zile calendaristice de la data semnării contractului.  

    Produsele vor fi livrate la sediul Instituției Prefectului Județul Vrancea din Focșani, 
B-dul. Dimitrie Cantemir, nr.1. Transportul produselor la Beneficiar intră în sarcina 
Furnizorului. 
   Livrarea produselor se va efectua de luni până vineri între orele 09:00 – 16:00, cu 
excepţia sărbătorilor legale. Informaţiile referitoare la data livrării, datele de 
identificare autovehicul utilizat pentru transport, datele de identificare ale şoferului şi 
însoţitorilor vor fi transmise Beneficiarului, în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte de 
livrare. 
   La momentul livrării produselor, Furnizorul va prezenta certificate de garanție emis 
de către acesta sau de către producător. Livrarea se va efectua în baza documentelor 
de însoţire a mărfii.  
  La finalizarea activităţilor de instalare, configurare şi punere în funcţiune se va 
realiza recepţia cantitativă şi calitativă a produselor, întocmindu-se un Proces-Verbal 
de recepţie cantitativă şi calitativă. Calitatea va fi atestată prin certificate de 
conformitate, de calitate şi de garanţie (a se încadra în normele Comunităţii 
Europene). 
   De asemenea, la momentul recepţiei produselor se vor verifica cerinţele impuse 
prin specificaţiile tehnice, aspectul exterior al produselor, funcţionarea acestora în 
baza unor teste de acceptanţă, propuse anterior instalării de către Furnizor şi 
acceptate de către Beneficiar, şi prezenţa sigiliilor intacte. 
 

   La recepţia efectuată, vor fi respinse produsele care nu corespund specificaţiilor 
tehnice, nu sunt noi, sunt nefuncţionale ori care prezintă deteriorări sau lipsuri.  
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Anexa 1 

1. Stație de lucru cu monitor si UPS =   1  buc.  
Cod cpv:30213300-8 - Computer de birou (Rev.2). 

 

Caracteristică tehnică Parametrii 

Procesor Model 

Intel Core i5  sau echivalent 
Frecvență de bază: 1,2 – 3,6 
GHz 
Cache: 4-9 MB 
Nr. de nuclee: 2-6 nuclee 
 

Placă de bază 

Interfaţă Video integrată VGA <sau> DVI <sau> HDMI 
<sau> DisplayPort 

Interfaţă Reţea integrată 
(Mbps) 

10/100/1000 

Interfaţă Audio integrată Da,  

Porturi integrate 

6 x USB , 1 x RJ45 
1 x microphone/headphone 
combo sau 1 x microphone 
 si 1 x headphone pe panou 
frontal 

Memorie 
Tip memorie DDR4 

Capacitate (GB) min 8 

Suport stocare date Tip HDD 

Nr. discuri 1 

Capacitate (GB) Min. 500 

Unitate DVD+/-RW 
internă 

Da 

Carcasă Tip carcasă 
 Middle Tower <sau> Mini 
Tower <sau> Micro Tower 
<sau> Small Form Factor  

 
Mouse 

Interfaţă USB  

Tehnologie Optic, cu fir, scroll  

Pad inclus Da  

Tastatură 

Interfaţă USB  

Tehnologie cu fir  

Număr taste si tip tastatură US Key, 104 taste 

Sistem operare Microsoft Windows 10 Professional OEM instalat  

  

Monitor 

Tehnologie de iluminare CCFL <sau>LED 

Diagonala (inch) 
22 - 24 
 

Interfaţă 

VGA <sau> DVI <sau> HDMI 
<sau> DisplayPort 
Se va corela cu intyerfata video 
furnizata de la unitatea centrala. 
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Rezoluție  1920 x 1080  

UPS  

Autonomie 
Minim 10 minute cu 
echipamentele conectate 
(unitate centrală și monitor) 

Frecventa tensiune ieşire (Hz) 50/60  

Tensiune nominală intrare (V) 220/230 

Frecventa tensiune intrare 
(Hz) 

50/60  

Management da 

Interfață: USB 

Accesorii 

Cabluri de alimentare 220 V 50 Hz, alimentarea cu energie 
electrică a sistemului de calcul şi a monitorului va fi asigurată 
prin UPS, cabluri video de conectare, drivere pentru sistemul de 
operare ofertat, manuale/cărţi tehnice  

Software Pachet tip office și soluție software de protecție -  optional 
Garanție 24 luni 

 
 

2. Staţie de lucru portabilă ( Laptop )  =   1  buc.  
Cod cpv:30213100-6 – Computere portabile (Rev.2). 

 

CARACTERISTICĂ TEHNICĂ PARAMETRII 

Procesor 

Model Intel Core i5  sau echivalent 
Frecvență de bază: 1,2 – 3,6 GHz 
Cache: 4-9 MB 
Nr. de nuclee: 2-6 nuclee 
 

Placă de bază 

Interfață Video 
integrată 

Da, VGA <sau> DVI </sau> 
HDMI<sau>DisplayPort  

Interfață Rețea 
integrată (Mbps) 

10/100/1000  

Interfață Audio 
integrată 

Da, difuzoare incorporate 

Wireless 802.11 Bluetooth  

Porturi integrate 2 x USB  
1x RJ45<sau> adaptor la  RJ 45 
1 x microphone/headphone combo 
sau 1x microphone şi 1 x 
headphone  

Memorie 
Tip memorie DDR4 

Capacitate (GB)  8 

Suport stocare date 

Tip SSD 

Nr. discuri 1 

Capacitate (GB) 256  

Tastatură US Key 

Display Diagonală: 14-15,6 inch 
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Rezoluție display 1920 x 1080 

Acumulator Li-Ion sau Li-Polymer 

Accesorii Drivere pentru sistemul de operare ofertat, manuale/cărţi 
tehnice, geanta transport, adaptor AC 220 V 50 Hz CEE 7/7 

Sistem operare Microsoft Windows 10 Professional 

Software Pachet tip office și soluțiesoftware de protecție - opțional 

Garanție 24 luni 
 

3. Unitate centrală = 1 buc 
Cod cpv: 30213400-9 –Unități centrale de procesare pentru computer 
personale  (Rev.2). 

 

Caracteristică tehnică Parametrii 

Procesor Model 

Intel Core i5  sau echivalent 
Frecvență de bază: 1,2 – 3,6 
GHz 
Cache: 4-9 MB 
Nr. de nuclee: 2-6 nuclee 
 

Placă de bază 

Interfaţă Video 
integrată 

VGA <sau> DVI <sau> HDMI 
<sau> DisplayPort 

Interfaţă Reţea 
integrată (Mbps) 

10/100/1000 

Interfaţă Audio 
integrată 

Da,  

Porturi integrate 

6 x USB , 1 x RJ45 
1 x microphone/headphone 
combo sau 1 x microphone 
 si 1 x headphone pe panou 
frontal 

Memorie 
Tip memorie DDR4 

Capacitate (GB) min 8 

Suport stocare date Tip SSD si HDD 

Nr. discuri 2 

Capacitate (GB) 256 și 1000 

Unitate DVD+/-RW 
internă 

Da 

Carcasă Tip carcasă 
 Middle Tower <sau> Mini 
Tower <sau> Micro Tower 
<sau> Small Form Factor  

 
Mouse 

Interfaţă USB  

Tehnologie Optic, cu fir, scroll  

Pad inclus Da  

Tastatură Interfaţă USB  



9 

 

Tehnologie cu fir  

Număr taste si tip 
tastatură 

US Key, 104 taste 

Sistem operare Microsoft Windows 10 Professional OEM instalat  

Garanţie 24 luni 

Accesorii Cabluri de alimentare 220 V 50 Hz, CD-uri cu drivere 
pentru sistemul de operare ofertat, manuale/cărţi tehnice . 
 

 
4. Multifuncțională color A4= 1 buc 

Cod cpv:  30232110-8–  Imprimante laser (Rev.2). 
 

CARACTERISTICĂ 
TEHNICĂ 

PARAMETRII 

Format A4 

Tehnologie laser  

Mod tipărire Color 

Funcții disponibile Imprimare, Scanare, Copiere 

Format medii 
imprimare 

A4, A5, B5 

Imprimantă 

Viteza imprimare 
(monocrom si color) 
calculată de la 
momentul în care 
echipamentul este 
pregătit pentru 
imprimare 

Min 22 ppm monocrom 
Min 22 ppm color 
 

Rezoluție imprimare  Min 600 x 600 dpi 

Scanner 

Rezoluție optică  Min 600 x 600 dpi 

Format fișiere JPEG, TIFF şi PDF 

Facilitați scanare 
Scanare catre folder, Scanare catre e-mail, 
Scanare catre retea 

Copiere 

Rezoluție  Min 600 x 600 dpi 

Alte cerinţe 

Alimentare hârtie 
100 – 500  coli 
 

Duplex automat Da 

Conectivitate 
1 x port de rețea 
1 x USB 

ADF automat Da 

Capacitate ADF  Min 15 pagini 

Compatibilitate 
sisteme de operare 

Windows <sau>Linux < sau>Mac OS 
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utilizate de beneficiar 

Interfața utilizator Ecran LCD 

Consumabile incluse şi 
accesorii 

drivere, cablu de alimentare 220 V (CEE 7/7),  
cablu conectare către USB 2.0 (se acceptă şi 
adaptor), un set de consumabile inclus. 

Garanție 12 luni 

Echipamentul se va livra  suplimentar cu consumabile pentru 
imprimare.………………….                                                                                   
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Anexa 2 

Anexă 
(model) 

 
PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE ŞI REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR 

ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
 

nr. _______________ din _______________ 
 

 

 
Date de identificare a produsului 

 
Denumire echipament ______________________ 
 
Seria echipament___________________________ 
 
Locaţie  ______________________________ 

 

 

Încheiat astăzi _________________ între _________________________________ 

în calitate de reprezentant al Contractantului _____________________________ şi 

________________________________________ în calitate de reprezentant al 

Beneficiarului, cu ocazia constatării defecţiunilor reclamate prin notificarea nr. 

__________ din ___________. 

1. Defecţiuni reclamate: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Defecţiuni constatate e reprezentantul Contractantului: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Activităţi de asistenţă tehnică în garanţie executate de reprezentantul 

Contractantului pentru remediere: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Starea tehnică a echipamentului, după constatare/ asistenţa tehnică: 

În stare de funcţionare 

                      DA                                                                                   NU 

 

Prezentul Proces – Verbal de Constatare a Defecţiunilor a fost încheiat în două 

exemplare: 

Exemplarul nr. 1 – merge la Contractant 

Exemplarul nr. 2 – merge la Beneficiar 

 

 

 
 
 
 

 
      
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezentantul Contractantului 

Nume şi prenume 

 
 

Semnătura 
 

 

Data 

_______________ 

Reprezentantul Beneficiarului 

Nume şi prenume 

 
 

Semnătura 
 

 

Data 

_______________ 
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Sectiunea II 

 
FORMULARE 

 
 

FORMULARUL  1 
 

  Ofertantul                                                                        Inregistrat la sediul 

autoritatii contractante 

___________                                                                               nr ______/___ 

___ _____ 

(denumirea/numele) 

SCRISOARE DE INAINTARE 

Catre _____________________________________________________ 

             (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Ca urmare a anunțului publicitar nr. ...........din .............................. privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului ________________________________ 

(denumirea contractului de achizitie publica) noi ___________________________ va 

transmitem alăturat urmatoarele: 

                                      (denumirea/numele ofertantului) 

 
1.Documente: 
a). Oferta financiară; 
b). Oferta tehnică. 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
Data completarii __.__._______ 

 
                                                                                                                          

Cu stima, 
 

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          

________________ 

                              

                                                                                      (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL  2 

 
 
OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 

 
 

Declarație respectare art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice  

 
 

 

 
Subsemnatul ……………………………………………….. (nume şi prenume), 

reprezentant al ………………………………………………………..….. (denumirea ofertantului) 
declar pe propria răspundere ca mă angajez să furnizez produsele, pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în conformitate cu obligațiile relevante din domeniile 
mediului, social şi al relațiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată de Uniunea 
Europeană şi legislaţia naţională. 
 

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut 
cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relațiilor de muncă şi 
am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 
 
Data completării ....................... 
 

               Ofertant, 
…….................................. 

(nume, semnătura autorizată) 
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FORMULARUL  3 

 
 
OFERTANTUL __________________   (denumirea/numele) 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

Către, 
INSTITUȚIA PREFECTULUI VRANCEA 

Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, cod poştal 620098, 

Telefon: 0040.0237. 234.000, fax 0040.0237. 615919 
 
 
Doamnelor/Domnilor 

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

ofertantului ______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi  
 (denumirea/numele ofertantului) 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm produsele, 
pentru suma de ________________________ lei (suma în litere şi în cifre), la care 
se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………(suma în litere şi 
în cifre).      
            2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 
să furnizăm produsele, în conformitate cu specificaţiile din documentaţia de atribuire. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, 
respectiv până la data de ____________________şi ea va rămâne obligatorie pentru 
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ 
sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi 

 
 
Data _____/_____/_____ 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa 

semnez 
(nume, semnătura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
(denumirea/numele operator economic) 
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FORMULARUL  4 

 
OFERTANTUL 
............................................................ 

 
Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit 

art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
 
Titlul:      

“Contract de furnizare a unor produse de resortul IT” 

Subsemnatul, ___________________________________________, 
reprezentant împuternicit al _________________________________________, 

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la 
procedura de ____________________________________________, declar 
pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce 
deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea 
şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia 
de a fi exclusă din procedură. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu 
privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 

1. Nicușor HALICI– Prefect; 
2. Claudia-Lavinia SERAFIMCIUC– Subprefect; 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Subsemnatul, ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe 
parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în 

cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de 
achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016. 

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura 
autorizată) 
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FORMULARUL 5 
 

FORMATUL PENTRU OFERTA TEHNICĂ 

Titlul: „“Contract de furnizare a unor produse de resortul IT” 

Nume ofertant: [……………………………] 
Număr SEAP: [……………………………] 
Produsul ofertat: [……………………………] 

1 2 3 4 5 

NR. 
ITE

M 

CERINŢELE SOLICITATE ÎN 

CAIETUL DE SARCINI / 

SPECIFICAȚIILE TEHNICE 
CONFORMITATE  DESCRIERE ÎNDEPLINIRE CERINȚE 

OBSERVAȚI
I 

1. 

Această coloană va conţine 
cerinţele din caietul de sarcini și 
cele din Specificațiile Tehnice (A 

nu se modifica) 

Confirmaţi conformitatea 
fiecărei cerinţe solicitată din 

caietul de sarcini şi 
specificaţiile tehnice prin 

„DA” sau „NU”. 

SE VA DESCRIE FIECARE CERINŢĂ 
DIN CAIETUL DE SARCINI INCLUSIV 

SPECIFICAŢII TEHNICE ASTFEL 
ÎNCÂT SĂ REZULTE 

ASUMAREA/ÎNDEPLINIREA 
FIECĂREIA DE CĂTRE OFERTANT. 

SE VOR 
ATAŞA 

DOCUMENTE 
SUPORT – 

SPECIFICAŢII 
TEHNICE  

 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)__________________, (semnătura), în calitate de ___________________________, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
(denumire/nume operator economic) 
Notă: 
1. Oferta trebuie să fie suficient de clară şi detaliată pentru a permite Comisiei o comparare facilă între specificaţiile cerute şi 
specificaţiile oferite. 
2. Propunerea tehnică trebuie să indice în mod clar  modelele oferite și caracteristicile incluse, în aşa fel încât să permită 
Comisiei de evaluare să stabilească configuraţia exactă. Ofertele care nu permit identificarea precisă a modelelor şi a 
specificaţiilor pot fi respinse de către Comisie. 



 18 

 
 
Sectiunea III – MODEL DE CONTRACT  - 

 
 

CONTRACT DE FURNIZARE ( MODEL ) 
nr.______________data_______________ 

 
 
 În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii de Guvern nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, s-a incheiat prezentul contract de furnizare, între 
 
 
Art. 1. Părţile contractului  
  
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL VRANCEA, cu sediul în localitatea Focșani, 
județul Vrancea, B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, telefon/fax: 0237/234000, cod fiscal 
4298040, cont Trezorerie _______________________________, deschis la Trezoreria 
Focșani, reprezentată prin domnul ______________, având funcția de PREFECT în 
calitate de achizitor, pe de o parte, 
 
şi 
........................... ……………. denumirea operatorului economic, adresă …………… 
telefon/fax..................................... număr de înmatriculare 
......................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, 
bancă).............................................reprezentată prin 
.......................................(denumirea conducătorului),  funcţia.................................... 
în calitate de furnizor, pe de altă parte.. 
 

CLAUZE OBLIGATORII 
Art. 2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, 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 activităţile legate de furnizarea 
produselor, cum ar  fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 
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tehnică în perioada de garanţie şi orice  alte asemenea obligaţii 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 şi esenţială 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 şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele (sediul 
achizitorului); 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – 
Camera Internaţională de Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibilă  şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu 
se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemeneaevenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat 
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate 
de executare, face extreme  de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.   
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 
Art. 3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma  de plural şi 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. 
Art. 4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să 
întreţină..................în perioada/perioadele (denumirea produselor şi cantităţile) 
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de  furnizare ................................   (denumirea produselor) 
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate 
şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor este de ........... 
lei, din care T.V.A. ................ lei. 

4.4. Părţile convin că pretul din oferta şi din contract cuprinde toate comisioanele, 
taxele, impozitele, adaosurile sau orice alte tarife a caror plata este necesara pentru 
livrarea produselor şi prestarea serviciilor aferente livrării, solicitate în conformitate cu 
cerintele din caietul de sarcini, tinand seama de cerintele legale si conditiile comerciale 
valabile la data limita de depunere a ofertelor sau care se pot deduce in mod rezonabil 
din acestea, inclusiv riscurile de curs schimb valutar. 
4.5. - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile aferente prestate, plăţile datorate de 
achizitor furnizorului sunt cele specificate în propunerea financiară, aşa cum a fost 
evaluată şi acceptată de către achizitor. 
4.6 - Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează.  
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Art. 5. Durata contractului 
5.1. - Prezentul  contract   intra   in   vigoare  dupa   semnarea contractului. 
5.2. -Durata contractului decurge de la semnarea acestuia de catre parti, pana la 
semnarea procesului verbal de receptie si instalare a statiilor de lucru si   efectuarea 
platii  pentru produsele furnizate. 
5.3 –Furnizorul se obliga sa livreze si sa instaleze statiile de lucru,  in termen de maxim 
15 zile de la data semnarii contractului de catre parti. 
 
Art. 6. Executarea contractului 
6. – Executarea contractului începe după semnarea contractului. 
Art. 7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 

1. propunerea tehnică 
2. propunerea financiară 
3. angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, după caz 
4. certificatele de garanţie, după caz 
5. certificatele de calitate, după caz 
6. graficul de îndeplinire a contractului; 
7. graficul de plăţi; dacă este cazul 
8. garanţia de bună execuţie, dacă este cazul 
9. caietul de sarcini  
 (se enumeră şi alte documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale 

contractului) 
 
7.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că 

anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
Art. 8. Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să 
instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produse 
definite în prezentul  contract. 
8.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea  tehnică şi solicitate în caietul de sarcini. 
8.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în 
propunerea tehnică, anexă la contract. 
8.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu 
produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o  astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit 
de către achizitor. 
Art. 9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul  contract. 
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9.2-    Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul prevăzut la art 5, 
alin.1, din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii in 
executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate 
între profesionişti şi între aceştia şi autorităti contractante. 
9.3 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 60 
de zile de la primirea facturii, după efectuarea recepţiei calitative şi cantitative. 
9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea 
perioadei convenite,  atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat 
după ce achizitorul îşi onorează  obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel 
mai scurt timp posibil.  
Art. 10. Încetarea contractului  
10.1 Prezentul  contract încetează de plin drept fără îndeplinirea altor formalităţi prin 
ajungerea la termenul prevăzut la art. 5. Durata contractului. 
10. 2 Părţile convin că încetarea contractului poate interveni şi în următoarele situaţii: 

-  prin acordul de voinţă al părţilor ; 
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate prin contract de către cealaltă parte, cu notificare 
prealabilă de 5 zile a părţii în culpă. 
10.3 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va 
notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea/rezilierea 
urmează să-şi producă efectele. 
10.4. Încetarea/rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor 
deja scadente între părţile contractante. 
10.5. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a 
cauzat încetarea contractului. 
 

CLAUZE SPECIFICE 
Art. 11. Recepţie, inspecţii şi teste 
11.1 – Achizitorul va notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi/sau inspecţiilor, după caz. 
11.2 - Achizitorul sau reprezentanţii săi desemnaţi au dreptul de a inspecta şi/sau testa 
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini şi/sau 
cu standardele general acceptate pe piaţă, dacă este cazul. Cantităţile de produse 
necesare testelor se vor asigura gratuit de furnizor, suplimentar faţă de cantitatea de 
livrat.  
11.3 – Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor şi a serviciilor aferente se va realiza 

la destinaţia finală, pe bază de proces verbal de recepţie ce urmează a fi aprobat de 
reprezentanţii achizitorului, iar eventualele teste privind  calitatea produselor se vor 
efectua la laboratoare  specializate şi acreditate. 
11.4 - Dacă vreunul din produsele recepţionate, inspectate sau testate nu corespunde 
specificaţiilor tehnice sau standardelor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar 
furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 

specificaţiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini. 
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115 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu 
va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de 
furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării şi 
recepţiei acestora la destinaţia finală. 
11.6 - Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 
Art. 12. Ambalare şi marcare 
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la 
temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul 
transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la 
destinaţia finală. 

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi 
absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor 
respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract sau în caietul de sarcini. 
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea 
achizitorului. 
Art. 13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de 
achizitor, respectând: datele din graficul de livrare şi termenele stabilite în ordinul de 
începere a contractului.    
13.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele, 
respectiv factură fiscală, declaraţie de conformitate a produselor livrate, certificat de 
calitate a produsului, dispoziţie de livrare. Marfa neînsoţită de documentele solicitate va 
fi returnată furnizorului pe cheltuiala acestuia. 
 13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau 
total se face după  instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către 
reprezentantul autorizat al acestuia, pe  documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor  de recepţie produselor. 
Art. 14. Asigurări 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract 
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi 

livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit, respective franco - depozit.  
Art 15. Servicii 
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi 
serviciile accesorii aferente furnizării produselor, fără a solicita modificarea preţului 
contractului. 
15.2.-  Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, 
cu condiţia ca aceste  servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie 
asumată prin contract.   
Art. 16. Perioada de garanţie acordată produselor 
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16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele 
furnizate prin contract nu vor avea niciun  defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau  materialul e cerut în mod 
expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că 
acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare. 
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea solicitată 
în caietul de sarcini şi declarată în propunerea tehnică, respectiv_________ luni.   

(2) Perioada de garanţie a produselor începe de la data recepţiei (data procesului 
verbal) efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală. 
16.3 -   Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie ce  apare în conformitate cu această garanţie. 
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în maxim 24 de ore, fără costuri suplimentare 
pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele 
defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie ce curge dela data înlocuirii 
produsului.  
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe 
cheltuiala furnizorului şi fără a adduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
Art. 17. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
17.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate, atunci  achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 
o sumă echivalentă cu o cotă  procentuală de 0, 1 din valoarea produselor nelivrate, 
pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
17.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile, din vina sa exclusivă, 
furnizorul   are dreptul de a aplica dobânzi penalizatoare în condiţiile prevăzute de art. 8 
din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii in executarea 
obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităti contractante. 
17.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil, dă  dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a 
pretinde  plata de daune-interese. 
 Art. 18. Subcontractanţi 
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 

încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el semnează 
contract cu achizitorul. 
18.2 - Furnizorul are obligaţia de a prezenta la semnarea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii propuşi în ofertă şi acceptaţi de autoritatea contractantă. 
Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora şi contractele încheiate de 
furnizor cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
18.3 - Furnizorul este singurul şi pe deplin răspunzător în faţa de achizitorului de modul 
în care vor fi îndeplinite obligaţiile contractuale. 
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18.4 - Furnizorul are dreptul de a înlocui un subcontractant nominalizat în ofertă numai  
dacă obţine acceptul achizitorului, iar schimbarea subcontractantului nu conduce la 
modificarea propunerii tehnice sau a preţului contractului.  
Art. 19. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în 
perioada/perioadele înscrise în  graficul de livrare şi în prezentul contract. 
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare 
sau de prestare a  serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul, 
deoarece modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare şi în 
contract  se va realize cu acordul ambelor parţi, prin act adiţional. 
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului de întârziere prestatorului în condiţiile art. 10.1. 
Art. 20. Forţa majoră 
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul  contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicial  drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din  părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
Art. 21. Soluţionarea litigiilor 
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să resolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare  parte poate solicita 
ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.  
 

Art. 22. Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba ce guvernează contractul este limba română. 
 
Art. 23. Comunicări 
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie  transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail, cu condiţia  confirmării în scris a primirii comunicării. 
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Art. 24. Legea aplicabilă contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, câte unul pentru  
fiecare parte. 
 
(se precizează data semnării de către părţi) 
 
    Achizitor,                                                                                                 Furnizor, 
                                                                                                              
(semnătură autorizată)                                                                   (semnătură 
autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


