procesul verbal de punere in funcțiune va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății,
împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos: a) certificatul de calitate și garanție;
Plățile în favoarea Furnizorului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data primirii facturii fiscale în
original și a tuturor documentelor justificative, după livrarea produselor.
Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Furnizor (inclusiv în domeniile
mediului, social și al relațiilor de muncă)
Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Furnizor este dat de legislația
aplicabila in vigoare in Romania pentru achiziții publice de bunuri la momentul inițierii procedurii de
atribuire:
Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și
pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor nr. 101/2016;
Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
www.anap.gov.ro.
Norme de protecția muncii
Se vor respecta, fara a se limita la, următoarele acte normative ;
Legea 307/2006 - privind apararea împotriva incendiilor;
HGR 300/2006 - privind cerințe minime de securitate si sanatate pentru șantierele mobile sau temporare,
modificata si completata de HGR nr601/2007;
HGR 971/2006 - privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca.
Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normelor în vigoare.
Costurile aferente cad în sarcina anteprenorului.
în perioadele lucrărilor se vor respecta normele de securitate și protecția muncii în vigoare în România,
adaptate la normele și reglementările Uniunii Europene.
9.Alte precizari
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de
fabrică sau de comerț, un brevet de invenție ori o licență de fabricație sunt menționate doar pentru
identificarea cu ușurință a tipului de produs, și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații sunt considerate ca având mențiunea de
«sau echivalent» și sunt considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent
de marcă sau producător.
Adresa de e-mail a autorității contractante
achiziții@moisiltm.ro
Ofertele se depun până la data de 25.11.2022 ora 17
Intocmit,
Inf. Borșa Florin
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