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CLARIFICĂRI 
Privind Documentatia de Atribuire a contractului de achizitie 

“ Echipamente Celule de Exterior 110kV din Statia de 110kV Sasciori” 
 

 
 
Având în vedere solicitările următoare:   
- emailului trimis de către Siemens Energy SRL in data de 03.11.2021 și înregistrat la S.S.H Hidroserv 
S.A sub nr. 34/03.11.2021;  
- emailul trimis de către Siemens Energy SRL in data de 05.11.2021 și înregistrat la S.S.H Hidroserv 
S.A sub nr. R 24107/08.11.2021; 
- emailul trimis de către Hitach Energy SRL in data de 05.11.2021 și înregistrat la S.S.H Hidroserv S.A 
sub nr. R 24053/08.11.2021; 
-  emailul trimis de către Hitachi Energy SRL in data de 05.11.2021 și înregistrat la S.S.H Hidroserv 
S.A sub nr. R 24108/08.11.2021; 
- adresa nr. 9284/10.11.2021 transmisa de Energotech S.A și înregistrată la la S.S.H Hidroserv S.A  
sub nr. R 24385/10.11.2021  privind clarificările în vederea ofertării „Echipamente Celule de 
Exterior 110kV din Statia de 110kV Sasciori„, va rugam sa aprobati ridicarea pe site-ul societatii a 
urmatoarelor: 
 
 
 

Solicitare clarificare nr. 1 Răspuns achizitor 

1. . In fisele tehnice FT1-1, din caietul de sarcini pus la 
dispozitie pentru echipamentele de mai jos, nu se 
specifica izolatia exterioara pentru: 
-separator tripolar de exterior 
-transformator de tensiune 
-transformator  de curent de pe circuitul blocului 
 
Va rugam sa analizati posibilitatea ca echipamentele 
solicitate sa fie cu izolatie exterioara din portelan. 

1. Solicităm respectarea cerintelor tehnice din 
caietul de sarcini, nu se  impune un anumit tip de 
izolatie pentru izolatorii echipamentelor. 
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2. In documentul Caiet de sarcini, la punctul VI. 
Termenul de livrare solicitat este de maxim 12 
saptamani. Din cauza crizelor actuale ( a materiilor 
prime, a containerelor,etc.) timpii de:  aprovizionare, 
proces de fabricatie si transport au fost puternic 
afectati. 
 
Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa analizati 
posibilitatea de a accepta un termen de livrare de 7 
luni, de la data incheierii contractului. 
în fișele 

2. Se accepta  prelungirea  perioadei de livrare a 
echipamentelor până la data de 31.05.2021. 
 

3. Propuneri modificare clauze contractuale : 
 
a. Propunem modificarea definitiei „forta majora” dupa 
cum urmeaza: 
forta majora - un eveniment mai presus de controlul 
partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei  
acestora,  care  nu  putea  fi  prevazut  la  momentul  
încheierii  contractului  si  care  face  imposibila  
executarea  si,  respectiv,  îndeplinirea  contractului;   
sunt  considerate  asemenea  evenimente:  razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
epidemii, acte sau actiuni ale unor autoritati publice din 
Romania sau alta tara, 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 extreme 
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;   
 
b.Propunem modificarea art. 11.4 se modifica dupa 
cum urmeaza: 
11.4    Achizitorul  îsi  rezerva  dreptul  de  a  renunta  la  
contract,  printr-o  notificare  scrisa  adresata  
furnizorului,  fara  nici  o  compensatie,  daca  acesta  
din  urma    intra  in  procedura  de  reorganizare,  
conform procedurilor legale sau 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  corespunzatoare  pentru  partea  din  contract  
îndeplinita  pâna  la  data  denuntarii unilaterale a 
contractului.   
 
c. Propunem completarea cu urmatoarea clauza 11.5: 
11.5. Raspunderea totala a partilor cu titlu de daune-
interese, penalizari, despagubiri etc, in baza 
contractului, nu va depasi 30% din valoarea totala a 

 
 

a. Nu suntem de acord cu modificarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.Se accepta propunerea de modificare, astfel: 
11.4    Achizitorul  îsi  rezerva  dreptul  de  a  
renunta  la  contract,  printr-o  notificare  scrisa  
adresata  furnizorului,  fara  nici  o  compensatie,  
daca  acesta  din  urma    intra  in  procedura   de 
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  corespunzatoare  pentru  partea  din  
contract  îndeplinita  pâna  la  data  denuntarii 
unilaterale a contractului.   
 
 
c.Nu suntem de acord cu completarea . 
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contractului.  
 
d.Propunem completarea cu urmatoarea clauza 11.6: 
11.6. Partile nu vor raspunde pentru daune indirecte, 
pierderi de profit si venit, pierderi de oportunitati de 
afaceri, pierderi de productie, pierderi de energie, 
pierderi de dobanzi, costuri de capital, pierderea uzului 
unei proprietati sau a capitalului, pierderi din contracte 
cu terti, pierderi de date si informatii. 
 
e.Propunem modificarea art. 13.4 se modifica dupa 
cum urmeaza: 
13.4  La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are 
obligaţia să răspundă solicitării Achizitorului  în termen 
de maxim 48 de ore (maxim 96 ore pentru situaţia în 
care condiţiile meteorologice sunt  nefavorabile  unei  
deplasări)  pentru  constatarea  defecţiunilor  şi  
stabilirea  unei  modalităţi  de  rezolvare  a  acesteia,  fie  
prin  înlocuirea  produsului  fie prin  stabilirea  
modalităţilor de  rezolvare a  defectului, fie prin 
inlocuirea componentelor defecte, daca reparatia nu 
este posibila.   
 
f.Propunem modificarea art. 13.5 se modifica dupa cum 
urmeaza: 
13.5  Furnizorul  are  obligaţia  ca  în  perioada  de 
garantie convenită  cu  Achizitorul  şi  fără  costuri  
suplimentare  pentru  Achizitor,  să  remedieze  
defecţiunile/neconformităţile  apărute  (cu  excepţia  
celor  datorate  exploatării necorespunzătoare) sau să  
înlocuiască produsul cu unul nou.   
 
 
g.Propunem modificarea art. 16.1 se modifica dupa 
cum urmeaza: 
 
16.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele 
furnizate prin contract sunt noi şi nefolosite,  fabricate 
în anul curent sau anul anterior. De asemenea, 
Furnizorul are obligaţia de a garanta că  produsele nu 
vor avea defecţiuni de concepţie, de material sau de 
fabricare şi va corespunde din  toate punctele de 
vedere cerinţelor specificate prin prezentul contract  şi 
că acestea vor funcţiona  în condiţii normale.   
 
 
h.Propunem modificarea art. 16.2 se modifica dupa 
cum urmeaza: 

 
 
 
d.Nu suntem de acord cu completarea. 
 
 
 
 
 
 
 
e. Se accepta propunerea de modificare,astfel: 
 
13.4 La primirea unei astfel de notificări, 
Furnizorul are obligaţia să răspundă solicitării 
Achizitorului  în termen de maxim 96 de ore  
pentru  constatarea  defecţiunilor  şi  stabilirea  
unei  modalităţi  de  rezolvare  a  acesteia,  fie  
prin  înlocuirea  produsului,  fie prin  stabilirea  
modalităţilor de  rezolvare a  defectului ( fie prin 
inlocuirea componentelor defecte, daca reparatia 
nu este posibila).   
 
f. Se accepta propunerea de modificare, astfel: 
 
13.5 Furnizorul  are  obligaţia  ca  în  perioada  de 
garantie convenită  cu  Achizitorul  şi  fără  costuri  
suplimentare  pentru  Achizitor,  să  remedieze  
defecţiunile/neconformităţile  apărute  (cu  
excepţia  celor  datorate  exploatării 
necorespunzătoare) sau să  înlocuiască produsul 
cu unul nou. 
  
g. Se accepta propunerea de modificare,  astfel: 
 
 
16.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta că 
produsele furnizate prin contract sunt noi şi 
nefolosite . De asemenea, Furnizorul are obligaţia 
de a garanta că  produsele nu vor avea defecţiuni 
de concepţie, de material sau de fabricare şi va 
corespunde din  toate punctele de vedere 
cerinţelor specificate prin prezentul contract  şi că 
acestea vor funcţiona  în condiţii normale.   
 
 
h.Se accepta propunerea de modificare, astfel: 
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16.2 Perioada de garanţie tehnică acordată produselor 
de către Furnizor este de 24 luni de la PIF  dar nu mai 
mult de 30 luni de la emiterea facturii fiscale de livrare, 
în condițiile recepției fără  obiecțiuni a produselor.   
 Achizitorul are dreptul de a notifica Furnizorului, în 
scris, în termen de 48 de ore de la constatare,  orice 
plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu 
această garanţie.   
 
 
i.Propunem modificarea art. 16.4 se modifica dupa cum 
urmeaza: 
16.4  (1)  La  primirea  unei  astfel  de  notificări,  
Furnizorul  are  obligaţia  să  răspundă  solicitării  
Achizitorului  în  termen  de  maxim  48  de  ore  (maxim  
96  ore  pentru  situaţia  în  care  condiţiile  
meteorologice sunt nefavorabile unei deplasări) pentru 
constatarea defecţiunilor şi stabilirea unei  modalităţi 
de rezolvare a acesteia, fie  prin  înlocuirea  produsului  
fie prin  stabilirea  modalităţilor de  rezolvare a  
defectului, fie prin inlocuirea componentelor defecte, 
daca reparatia nu este posibila.   
(2)  Furnizorul  are  obligaţia  ca  în  perioada  convenită  
cu  Achizitorul  şi  fără  costuri  suplimentare  pentru  
Achizitor,  să  remedieze  defecţiunile/neconformităţile  
apărute  (cu  excepţia  celor  datorate  exploatării 
necorespunzătoare) sau să  înlocuiască produsul cu 
unul nou.   
 
j.Propunem modificarea art. 16.5 se modifica dupa cum 
urmeaza: 
16.5 Produsele care în timpul perioadei de garanţie le 
înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o  nouă 
perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii 
produsului prelungirea perioadei de garantie cu durata 
inlocuirii.    
 
k.Propunem modificarea art. 16.6 se modifica dupa 
cum urmeaza: 
16.6  În  cazul  în  care  Furnizorul  nu-şi  îndeplineşte  
obligaţiile  (înlocuire  cu  produs  nou/remediere  
neconformităţi) Achizitorul este îndreptăţit să calculeze 
şi să solicite Furnizorului daune-interese,  conform  
legii.  Furnizorul  este  considerat  responsabil  pentru  
eventualele  defecte  ascunse  de  fabricaţie care apar în 
perioada de funcţionare standard chiar dacă perioada 
de garanţie a trecut. În  cazul apariţiei unor deficienţe 
repetate dupa expirarea perioadei de garanţie, 

16.2 Perioada de garanţie tehnică acordată 
produselor de către Furnizor este de 24 luni de la 
PIF  dar nu mai mult de 30 luni la livrare, în 
condițiile recepției fără  obiecțiuni a produselor.   
 Achizitorul are dreptul de a notifica Furnizorului, 
în scris, în termen de 48 de ore de la constatare,  
orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu această garanţie.   
 
 
i. Se accepta propunerea de modificare, astfel: 
16.4 (1) La primirea unei astfel de notificări, 
Furnizorul are obligaţia să răspundă solicitării 
Achizitorului  în termen de maxim 96 de ore  
pentru  constatarea  defecţiunilor  şi  stabilirea  
unei  modalităţi  de  rezolvare  a  acesteia,  fie  
prin  înlocuirea  produsului,  fie prin  stabilirea  
modalităţilor de  rezolvare a  defectului ( fie prin 
inlocuirea componentelor defecte, daca reparatia 
nu este posibila).   
2)  Furnizorul  are  obligaţia  ca  în  perioada  
convenită  cu  Achizitorul  şi  fără  costuri  
suplimentare  pentru  Achizitor,  să  remedieze  
defecţiunile/neconformităţile  apărute  (cu  
excepţia  celor  datorate  exploatării 
necorespunzătoare) sau să  înlocuiască produsul 
cu unul nou.   
 
 
j. Se accepta propunerea de modificare, astfel: 
 
16.5 Produsele care în timpul perioadei de 
garanţie le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de prelungirea perioadei de garantie cu durata 
inlocuirii.    
 
 
k. Se accepta propunerea de modificare, astfel: 
 
16.6 În  cazul  în  care  Furnizorul  nu-şi  
îndeplineşte  obligaţiile  (înlocuire  cu  produs  
nou/remediere  neconformităţi) Achizitorul este 
îndreptăţit să calculeze şi să solicite Furnizorului 
daune-interese,  conform  contract. 
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Achizitorul va solicita  prezenţa  unui  delegat  al  
furnizorului  pentru  analizarea  cauzelor  şi  stabilirea  
măsurilor  de  remediere.    
 
l.19. Întarzieri în îndeplinirea contractului   
19.1 Furnizorul are obligatia de a îndeplini contractul de 
furnizare în perioada/perioadele în care s-a  angajat.   
19.2 Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, 
furnizorul nu respecta graficul de livrare, acesta are  
obligatia de a notifica, în timp util, achizitorului 
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate  în 
contract, ori alte documente care fac parte integranta 
din contract, se face cu acordul partilor  prin act 
aditional.   
19.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu 
o prelungire a termenului de livrare, orice  intârziere în 
indeplinirea contractului din culpa furnizorului da 
dreptul achizitorului de a solicita penalitati ori/si daune  
furnizorului.   
 
 
 

 
 
 
 
l.Se mentine cu mentiunea de a elimina “ori” din 
paragraful 19.3, astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.3 În afara cazului în care achizitorul este de 
acord cu o prelungire a termenului de livrare, 
orice  intârziere în indeplinirea contractului din 
culpa furnizorului da dreptul achizitorului de a 
solicita penalitati si daune  furnizorului.   

Solicitare clarificare nr. 2 Raspuns achizitor 

 
1.In Fisa de date este solicitat termenul de garantie 
produse de 24 luni de la punerea in functiune. In Model 
de contract este specificat un termen de garantie de 24 
luni de la PIF dar nu mai mult de 30 luni de la emiterea 
facturii fiscale de livrare. In Caiet de sarcini, Fisa tehnica 
FT 1-1, este solicitata perioada de garantie de 5 ani. Va 
rugam sa ne transmiteti care este perioada de garantie 
necesara pentru produsele solicitate in aceasta 
procedura. De asemenea, va rugam sa acceptati ca 
perioada de garantie sa decurga de la data facturarii, 
livrarii si acceptarii produselor, acesta contract fiind 
pentru furnizare. 

 
1. Perioada de garantie va fi de 24 luni de la PIF , 
dar nu mai mult de 30 de luni de la livrare. 

2. In Caiet de sarcini sunt specificate numar de zile 
pentru montaj, testare si punere in functiune. 
Documentul Model de contract este pentru furnizare 
produse. Va rugam sa specificati daca doriti furnizare 
de produse si efectuarea serviciilor asociate produselor 
solicitate. In cazul in care doriti efectuarea de servicii, 
va rugam sa specificati ce servicii doriti sa fie incluse in 
oferta. 

2. Solicităm furnizare de produse si Asistență 
Tehnica la PIF. Prețul pentru asistenta tehnica la 
PIF va fi cuprins in valoarea totală a ofertei 
comerciale. 

3.In Caiet de sarcini, la cap II. Necesarul de 
echipamente, este specificata fisa tehnica FT 1-1 poz 
1.4 pentru transformator de curent 300/5/5/5A. In fisa 
tehnica specificata lipseste aceasta pozitie. Va rugam sa 

3. Anexam fisa tehnica FT 1-1 poz.14 pentru 
transformator de curent circuit de linie 
300/5/5/5A, care a fost omisă, din caietul de 
sarcini. 
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ne transmiteti fisa tehnica si pentru acest tip de 
transformator. 

4.Comentarii la Model de contract: 
a. In Model de contract este specificata plata 
produselor in termen de 60 zile de la data facturarii si 
livrarii produselor, in conditiile efectuarii receptiei PIF fara 
obiectiuni. Va rugam sa analizati posibilitatea de a efectua 
plata serviciilor in urmatoarele conditii: 50% avans si 
restul la 30 zile de la facturare si livrare produse. Pentru 
plata finala propunem garantarea cu scrisoare de garantie 
bancara emisa la incheierea contractului. 
 

b. In Model de contract este specificata plata 
produselor in conditiile efectuarii receptiei PIF fara 
obiectiuni. Avand in vedere faptul ca acest tip de 
contract este pentru livrare produse si nu pentru 
efectuare servicii, va rugam sa acceptati plata 
produselor in functie de data facturarii, livrarii si 
acceptarii acestora. 
 
 
 
c. Va rugam sa acceptati propunerea de includere 
in cadrul contractului a urmatorului articol: 
 
Art.  A  Limitarea răspunderii 
Paragraf 1 Furnizorul va răspunde în toate cazurile doar 
pentru prejudiciul direct efectiv cauzat Achizitorului. 
Răspunderea pentru orice beneficiu nerealizat, daune 
indirecte sau survenite pe cale de consecinţă de orice 
natură, inclusiv dar fără a se limita de pierderea de 
venituri, pierderea de utilizare, pierderea de profit, 
pierderea de energie, pierderea de oportunităţi de 
afaceri, este exclusă în mod expres. 
Paragraf 2          Cu excepţia prejudiciilor materiale 
cauzate de Furnizor prin fapte săvârșite cu intenție sau 
din culpă gravă, părțile ințeleg și convin că întreaga 
răspundere a Furnizor în baza și/sau în legătură cu 
prezentul Contract este strict limitată la prețul 
Contractului.  
Paragraf 3          Achizitorul va lua toate măsurile 
rezonabile pentru a reduce orice pierdere sau daună 
suferită de acesta sau de unul din clienţii/beneficiarii 
acestuia, iar Furnizor nu va fi ţinut responsabil pentru 
mărirea prejudiciului sau daunei cauzate Achizitorului 
sau oricărui alt client/beneficiar al acestuia din cauza 
(parţială sau totală) neîndeplinirii obligaţiilor, 
comportamentului neadecvat sau neglijenţei 

 
a. Nu suntem de acord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
b.Suntem de acord cu urmatoarea modificare 
finala: 
10.2  Achizitorul va efectua plata preţului 
produselor contractate conform art. 4, în lei la 
curs BNR al EURO din ziua publicării pe site-ul SSH 
Hidroserv SA a anunțului de participare la 
procedura de achiziție, prin OP în termen de 60 
de zile de la data livrarii produselor, in conditiile 
efectuarii receptiei  fara obiectiuni. 
 
c.Nu suntem de acord cu includerea  art . A 
Limitarea răspunderii. 
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Achizitorului, inclusiv prin neluarea măsurilor necesare 
pentru reducerea prejudiciilor şi daunelor. 
Paragraf 4          Produsele livrate de Furnizor, 
constituind obiect al prezentului contract, nu vor fi 
utilizate în nicio circumstanţă în legatură cu reactoare 
nucleare sau cu facilităţi nucleare. Orice astfel de 
utilizare nucleară necesită protecţie integrală împotriva 
răspunderii în domeniul nuclear în sarcina Furnizorului 
şi a subfurnizorilor săi, în conformitate cu condiţii ce 
trebuie determinate de Furnizor. 
Paragraf 5          În caz de conflict, prezentul Art. A va 
prevala faţă de orice alt articol din contract. 
d. In Art. 12.4 este mentionata restituirea garantiei 
de buna executie in termen de 14 zile de la data 
intocmirii procesului verbal de PIF a produselor ce fac 
obiectul contractului. Avand in vedere faptul ca acest 
contract este pentru furnizare de produse si nu include 
si servicii, va rugam sa acceptati ca restituirea garantiei 
de buna executie sa fie efectuata in termen de 30 zile 
de la livrarea produselor. 
 
e.Cu referire la art 13. Receptie, inspectii si teste, va 
rugam sa analizati propunerea noastra de 
completare/modificare: 
Reclamaţiile cantitative se vor face la livrarea marfii, în 
scris în termen de maximum 2 zile lucrătoare pe baza 
documentului de predare-primire a mărfii, semnat de 
reprezentanţii Achizitorului şi Furnizorului.  
Reclamaţiile calitative se vor face în scris, , în termen de 
maximum 2 zile lucrătoare de la data descoperirii 
deficientelor, în cadrul termenului de garanţie şi vor fi 
însoţite de dovezi cu privire la deficienţele constatate şi la 
pretenţiile Achizitorului. Achizitorul este obligat să 
păstreze în depozit marfa reclamată, plătind-o în 
totalitate. 
Furnizorul este obligat ca în termen de 5 zile de la 
primirea reclamaţiei să comunice  Achizitorului dacă 
acceptă sau respinge reclamatia numai dupa verificarea 
marfii imediat dupa instiintare. 
Acceptarea reclamaţiei de către Furnizor are ca rezultat 
fie înlocuirea mărfii constatată defectă din punct de 
vedere calitativ sau remedierea defectelor, fie livrarea 
mărfii constatată lipsă. Furnizorul alege modalitatea de 
soluţionare a reclamaţiei. 
Reclamaţiile privind un lot de marfă nu dau dreptul 
Achizitorului să refuze loturile de marfă următoare sau să 
nu-şi îndeplinească obligaţiile asumate, fiecare lot de 
marfă fiind considerat ca o vânzare independentă. 
În cazul când se constată că reclamaţia este neîntemeiată, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.Suntem de acord cu urmatoarea modificare 
finala: 
Art. 12.4 Achizitorul se obliga sa restituie garantia 
de buna executie în termen de 14 zile de la livrare 
a produselor care fac obiectul contractului, dacă 
achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii 
asupra ei sau dacă nu s-a convenit altfel prin 
contract. 
 

e.Nu suntem de acord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

dar Achizitorul şi-o menţine, Furnizorul este în drept să 
solicite efectuarea unei expertize unui organ competent si 
autorizat. 

f. Art. 16.2 specifica perioada de garantie tehnica 
de 24 luni de la PIF dar nu mai mult de 30 luni de la 
emiterea facturii fiscale de livrare, in conditiile receptiei 
fara obiectiuni a produselor. Va rugam sa corelati 
perioada de garantie cu data livrarilor produselor, fara a 
mai depinde de data efectuarii PIF. 
 
 
 
 
 
g. Va rugam sa analizati inlocuirea art. 21 Forta 
majora cu urmatorul articol: 
 
Art. B    Forţa Majoră  
Paragraf 1          Părţile nu vor fi ţinute responsabile 
pentru neexecutarea oricărei obligaţii contractuale sau 
pentru orice întârziere în executarea acestora datorate 
unor cauze aflate în afara controlului rezonabil al 
acestora, inclusiv, dar fără a se limita la greve, război, 
rebeliuni, actiuni teroriste, distrugeri cauzate 
intenţionat, incendii, inundaţii, întreruperea energiei 
electrice, blocarea drumurilor cauzate de terți sau de 
forţe ale naturii, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, acte ale autoritatii guvernamentale, 
nerespectarea obligaţiilor contractuale sau întârzierea 
respectării acestora de către un subcontractant în afara 
controlului rezonabil al părţii care invocă Forţa Majoră 
(denumite în continuare „Evenimente de Forţă 
Majoră”). 
Paragraf 2          În cazul în care orice parte nu îşi 
respectă obligaţiile contractuale din cauze aflate în 
afara controlului rezonabil al acesteia, aceasta va 
transmite o notificare scrisă cu privire la respectivul 
eveniment in termen de 5(cinci) zile de la data aparitiei 
si incetarii cazului de Forta Majora, trimiţând totodată, 
în termen de 10 (zece) zile, un act doveditor al cazului 
de Forta Majora, cealaltă parte fiind obligată să acorde 
o prelungire rezonabilă a perioadei de execuţie a 
prezentului Contract. 
Paragraf 3          Dacă datorită situatiei de forţă majoră 
una din parti este impiedicata să-şi îndeplineasca total 
sau partial obligatiile sale contractuale o perioada de 
peste 3(trei) luni, atunci fiecare parte va avea dreptul, 
în lipsa unei alte întelegeri, să rezilieze contractul 

 
 
 
f.Suntem de acord cu urmatoarea modificare 
finala: 
16.2 Perioada de garanţie tehnică acordată 
produselor de către Furnizor este de 24 luni de la 
PIF  dar nu mai mult de 30 luni de la livrare, în 
condițiile recepției fără  obiecțiuni a produselor.   
 Achizitorul are dreptul de a notifica Furnizorului, 
în scris, în termen de 48 de ore de la constatare,  
orice plângere sau reclamaţie ce apare în  
conformitate cu această garanţie. 
 
g. Nu suntem de acord  înlocuirea art. 21 Forța 
majoră. 
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printr-o notificare scrisă adresata celeilalte parti. În 
aceasta situatie, partile vor stabili consecintele rezilierii. 
 

5. Va rog sa ne transmiteti daca sunt necesare 
buletine de verificare metrologica pentru 
transformatoarele de masura solicitate. 

5.  Raspuns afirmativ. 

6. Doriti sa fiti prezenti la efectuarea FAT-ului pentru 
echipamentele necesare 

6. Raspuns afirmativ. 

7.Avand in vedere faptul ca specificati un termen de 
livrare de 12 saptamani de la intrarea in vigoare a 
contractului, va rog sa ne transmiteti daca aceasta este 
conditie obligatorie, de acceptare in licitatie. 

7. Cu privire la respectarea conditiei termenului 
de livrare va precizam ca aceasta este o conditie 
obligatorie. Cat priveste termenul de livrare de 12 
saptamani acesta se modifica si va fi: termen de 
livrare  a echipamentelor pana la data de 
31.05.2021 

8.In fisa tehnica FT 1-1, pagina 8/8, punctul 4, specificati 
asigurarea pieselor de schimb obligatorii pentru o 
perioada de 5 ani dupa terminarea perioada garantiei. 
Va rog sa clarificati daca aceste piese de schimb vor 
face parte din oferta pentru acest proiect. 

8.Este obligatorie asigurarea de piese de schimb, 
contra cost, pe o perioadă de 5 ani după 
expirarea perioadei de garanție. Aceste piese de 
schimb nu fac parte din oferta comercială. 

Solicitare clarificare nr. 3 Raspuns achizitor 

1.Vă rugăm să ne puneți la dispoziție fișa tehnică  
a transformatorului de curent 300/5/5/5A deoarece 
este menționat în necesarul de echipamente, iar în 
fișele tehnice lipsește. 

1.Anexăm fișa tehnică FT 1-1 POZ. 14 pentru 
transformator de curent circuit de linie 
300/5/5/5A, care a fost omisă, din  caietul de 
sarcini. 

2.Conform pct VII din caietul de sarcini- Garanția 
tehnică solicitată respectiv pct. 4  fișa tehnică 1.6, vă 
rugăm să ne confirmați ca garanția produselor va fi de 
24 luni. 

2. Perioada de garanție va fi de 24 luni de la PIF, 
dar nu mai mult de 30 luni de la livrare. 
 

3.Vă rugăm să ne confirmați că echipamentele 
enumerate la pct II –Necesar echipamente din caietul 
de sarcini reprezintă lista pentru un singur lot sau care 
este împățirea în loturi deoarece în fișa de date pct 
III.1.1 a) este menționată garanția de participare pentru 
2 loturi. 

3. În fișa de date pct III 1.1 a) în mod eronat 
garanția de participare a fost menționată  pentru 
2 loturi. Garanția de participare este  solicitată 
pentru un singur lot 
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