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REZILIEREA CONTRACTULUI  

DE FURNIZARE ECHIPAMENTE IT 

 

1. Număr referință:  9 /LP/RMPLS/IPA RORS-425 

2. Data publicării 08.11.2022 

3.  Denumire program 

    INTERREG – IPA CBB 

4.  Denumirea și adresa autorității contractante:  

Comuna Lenauheim, sat Lenauheim, nr. 258, județ Timiș 

5. Baza legală pentru reziliere 

Rezilierea contractului are la bază întocmirea eronată a anexei Part A Information for 
tenderer Supplies rev3 prin neincluderea tuturor echipamentelor menționate în cererea 
de finanțare și în buget, anexă a cererii de finanțare. 

Rezilierea se va face în acord cu anexa prag c4e general conditions, articolul 36, punctul 
36.2, litera L 

Subject to any other provision of these general conditions, the contracting authority may, by 
giving seven day notice to the contractor, terminate the contract in any of the following 
cases where  

 L) after the award of the contract, the award procedure or the performance of the 
contract proves to have been subject to breach of obligations, irregularities or fraud) 

 

 
 

Denumirea achiziției: - Furnizarea bunurilor de tip echipamente pentru serviciul de 
iluminat public (5x PC desktop Intel Core i7 cu periferice, 1x Laptop Inter Core i9, 1x 
Laptop Inter Core i7, 7x Windows 11 Professional, 7x Office 2021 Professional Plus, 1x 
imprimanta multifunctionala A3 color, 1x laser color imprimanta A4) 
Număr referință: 9 /LP/RMPLS/IPA RORS-425 
Data: 13.12.2022 
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