
Contract (clauze obligatorii, specifice - draft)
nr. data

1. Preambul
in temeiul legii 9812016 privind Achizitiile Publice,
intre
Autoritatea contractantd, Direcfia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd. Gdri

Sector 2, telefon 252.84.091fax 252,84.12 ,cod fiscal 13811802 con
RO09TRE224A510103200130X Trezoreria Sector 2 reprezentatd prin Director Execut

Executiv Adjunct, in calitate de achizitor, pe de qi

denumire
sediu

Obor nr 10,

trezorerie
si Director

operatoru economlc

numdr de

rerie, bancd)

Prin

r vor include

u se specificd

Sector 2, in
lui contract qi

reprezentat

^""":""""' """(denumirea
tunclla...,.,.
in calitate de Furnizor, pe de altd parte.

2. Definifii
+,2.l.In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
o. contract - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale.

duc[torului)

b. achizitor qi Furnizor - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

tului, pentru

;

contract;
pre{ul contractului - prelul pldtibil Furnizorului de cdtre achrzitor, in baza cont
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor asumate prin con

.{ produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexele la

prezentul contract, pe care Furnizorul se obligd, prin contract, sd le fixntzeze achi torului;

adresa

teleforVfax
inmatriculare cod fiscal cont (

9.

f,

g.

3. Interpretare
3.1. in prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singu

formd de plural qi vice Versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd

?n mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Furnizorul se oblisd sd furnizeze produse1e................ in sediile DVB
perioada 40 zile qi in conformitate cu propunerea tehnicd qi financiard, anexata prezenl
cu obligaliile asumate prin acesta.

4.2. Achrzitorul se obligd sd achizilioneze, respectiv sd cumpere qi sd pldteascd

prezentul contract pentru produsele prevdzute in caietul de sarcini, anexd la contract.
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servicii - servicii aferente livrdrii produselor, respectiv activitdli legate furnizearea
enla tehnicd
conracr,

produselor, cum ar fi transporlul, asiguratea, instalarea, punerea in func{iune, ast

in perioada de garanlie, qi orice alte asemenea obligalii care revin Furnizorului pri
destina{ie finali - locul unde Furnizorul are obliga}ia de a furniza echipamente
termenii comerciali de furnizare vor fi interpreali conform INCOTERMS 2 - Camera

Internalionald de Come( (CIC).
h. for{a majori - un eveniment mai presus de controlul pd4ilor, care nu se d greqelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractulut qi care face
e asemeneaimposibild furnizarca $i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt conside

evenimente rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe rale, restriclii
i enunliativa.
lard a crea o

apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd

Nu este considerat for{a majord un eveniment asemenea celor de mai sus care,

imposibilitate de furnizare, face extrem de costisitoarc furnizarea obliga{iilor unei din pa(i;
i. zi - zi calendaisticd; an - 365 de zile.



5. Pre{ul contractului
5.1. Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil Furnizorului de cdtre
prelul produselor furnizate gi al accesoriilor furnizate, este de .,........ lei, , la care

suma de ..,.........Iei.
5.2 Preful rdmAne ferm pe toatd perioada derul[rii contractului.

achrzi respectiv
SC TVA in

timul termen

ce s-a frcut

rii clauzelor

ntractului

prezentate in

prezentat in

prezentului
expres ln

izitor.

6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract incepe de la data de pdnd la data de

6,2. Prezerrtul contract inceleazd sd producd efecte la data de .,.,......... sau dupd
prevdzut in acordul de prelungire, conform legii.
6.3 Prezentul contract poate inceta dacd nu sunt respectate clauzele contractuale, d

dovada neindeplinirii contractului.
6,4 Partea care doreqte incetarea contractului, dupd ce a frcut dovada neindepli
contractuale, anunfa cealaltd parte cu cel pufin 10 zile inainte de data prevdzut la punctul
6.5 Contractul produce efecte panala data expirarii garantiei produselor

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe dupd semnarea contractului de cdtre ambele

constituirea garan{iei de bund execulie, la data de ......

8. Documentele contractului
8. 1. Documentele contractului sunt:

. ordinul de incepere al contractului (dupd caz)

. anexele la prezentul contract;

. ofefta tehnicd gi finaciard;

' garan\ia de bund execulie;
. documentalia de atribuire gi caietul de sarcini
. graficul de furnizare
. actele adilionale, dacd pd4ile vor semna astfel de documente, in timpul deruldrii
. lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestota, dacd este cazul.
. angajamentul ferm de suslinere din partea unui terl, dacd este cazul.

(se enumerd, dupd caz, toate documentele pe care pdrlile inleleg sd le considere
int er gr ant d a c ontr actului)

Jiind parte

9. Obliga{iile principale ale Furnizorului
9.1. Furnizorul se obligd sd furnizeze produsele la standardele qi/sau performanlele
propunerea tehnicd, anexd la contract.
9.2, Furntzorul se obliga sd furnizeze produsele in conformitate cu graficul de fumiza
propunerea tehnicd, anexd la contract.
9.3. Furnizorului ii revin toate obligafiile ce rczulta din caietul de sarcint anexa

contractul, ce face parte integrantd din contract, chiar dacd acestea nu sunt prevdzute in
contract,
g,4.Furnrzorul se obliga s[ despdgutreascd achizitorul impotriva oricdror:

i, reclamafii qi acliuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprieta intelectual6
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, i la{iile sau

utilajele folosite pentru sau in legdturd cu echipamentele furnizate, qi

ii. daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia
astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre

aliei in care o

9.5. Furnizorul se obligd sd emitd gi sd inregistreze la sediul achizitorului facturile rep

convenit in prezentul contract pentru produsele furnizate gi recep{ionate.
tdnd preful

10. Obligafiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obliga sd receplioneze produsele furnizate in termenul convenit, corespund

produsele
standardelor de performanJd qi calitate astfel cum au fost men{ionate in propunerea tehni
10.2. Achizitorul se obliga sd pldteascd pre{ul convenit in prezentul contract pe
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furntzate,
10.3. Achizitorul se obligd sd pl[teascd prelul produselor cdtre Furnizorin termenul I I prevdzut in
ORDONANTA DE URGENTA nr.34 din 11 aorilie 2009 cu orivire la rectifioarea pe anul
2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aft. 36, respectiv perioada 24-31 a fiecdrei luni
dar nu martarziu de 30 de zile calendaristice asa cum este orevdzut in LEGEA nr. J2 013 privind

ni rezultandmasurile pentru combaterea tntarziem in executarea obligatiilor de plata a unor sume de
din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, aft. 6 a n.|., inbaza
facturilor.
Plafile in valutd se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
10.4. Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de20 de zile de la expirarcapefl iconvenite
la alin, 10.3, atunci Furnizorul are dreptul de a sista furnizeze produselor printr-o notifi prealabild

I va reluatransmisd achizitorului. Imediat dupd ce achizitorul iqi onoreazd obhgaliile, Furni
furnizeze produselor in cel mai scurt timp posibil (maxim 24 de ore)

^ 
11. Sanc{iuni pentru neindeplinirea culpabili a obliga{iilor

1 1.1. In cazulin care, din vina sa exclusivd, Furnizorul nu-gi executd obligaliile asumate
atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalitdli de intdrziere in urmdtoarele situafii:

a) pentru intdrzien in furnrzarea produselor, un cuantum de 0,7yo din va totald, a

contractului pentru fiecare zi de intdrziere, pdnd la momentul la care Furni I efectueaza
produsele, cu aplicarea prevederi lor ar1.7 6.4 ;

b) pentru neconformitdfl in furnrzarea produselor, avdnd in vedere cerinfeleispecifica iile precizate
fiecare zi de

propunerea
in Caietul de sarcini. un cuantum de 0.1% din valoareatotald. a contractului oen
intdrziere calculatd pdnd la furnrzarea produselor la standardele asumate prr
tehnic6;

II.2. In cazul in care achizitorul
Furnizorul are dreptul de a deduce
0,1.o/olzi din plata neefectuata.

in termenul orevdzut la aft. 18.2, atunci

in mod
pretinde

n contract ,

nu onoreazd facturtle
acestuia ca penalitdli o suma echivalenta cu o cota entuala de

11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
culpabil gi repetat, dd dreptul parlii le:zate de a cere rezilierea contractului de servicii si
plata de daune-interese.
11.4. Prezentul contract se rezihazd unilateral, la dispozitta Achtzitorului, frrd, a

punerea in intdrziere a Furnizorului, fbr[ incuviinlarea vreunei instanfe judecdtoreqti i
canJrl:

a)

prevederile afi. 16.4 gi achizitorul nu transmite notificare scrisd Furnizorului cd
furnrzarca produselor cu calculul de penalitdli prevdzut la afi. 1 1.1, lit. a);

d)

Furnizorul nu iqi indeplineqte obliga{iile contractuale asumate, deqi a fost notificat
Fumizorul primind trei notificdri consecutive prin care i se aduce la cunoqtinld fa
executat sau.igi executd in mod necorespunzdtor oricwe din obligaliile care ii revi
Furnizorul a fost condamnat pentru o infracliune in legdturd cu exercitarea pro
hotdrdre j udecdtoreascd defi nitivd;

e) Furnizorul se afld in culpd profesionald, gravd. ce poate fi doveditd prin orice
catre Achizitor;

D are loc orice modificare organrzalronald care implicd o schimbare cu
juridicd, natura sau controlul Furnizorului, cu excep{ia situaJiei in care
sunt inregistrate intr-un act adilional la contractul de servicii;
aparilia oricdrei alte incapacitdli legale care sd impiedice executarea contractului
in caz de neexecutare culpabild din vina Furnizorului a obligafiilor prevdzute la
atunci cAnd cuantumul penalitalilor de intdrziere este mai mare de I)Yo din pre{ul
Achizitorul este indreptdlit sd considere contractul desfiin{at de drept, fdrd a m

Furnizorul se afl6 in procedura insolvenfei, dispusa de cdtre instanta, pri -o sentinfd
irevocabild, potrivit Legii nr. 8512006 privind procedura insolvenfei, cu m
complet[rile ulterioare,. In acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde
corespunzdtoare pentru partea din contractul indeplinitd pdnd Ia data denun{drii
contractului ;

ificdrile qi

b) Furnizorul nu iqi indeplinegte obligaliile de furnizare a produselor in co brmitate cu

fi necesard
urmdtoarele

numai plata
unilaterale a

continua

Achizitor,
cd nu gi-a

ei printr-o

de probd de

la persoana
modificdri

e servicii;
. 9 qi art. 13,

ntractului ,

i fi necesard

b)
h)

punerea in intArziere a Furnizorului, frrd incuviinlarea vreunei instanle judecdt
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mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitSli prealabile. in aceastd

indreptdlit sd solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar
primeascd ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze.

situalie Furn

11.5. Rezilierea contractului pentru motivele menlionate laar1- 11.4 literele a) - h) se

scris Furnizorului si va deveni efectiva in termen de 30 zile lucrdtoare de la data
momentul rezilierii contractului sau la primirea notificdrii in acest sens, Furnizorul
imediate pentru finalizarea produselor in mod prompt qi organizat astfel incAt costurile
mlnlme,
11,6. Achizitorul va avea, p6nd la data rezilierii, aceleaqi obliga{ii de platd prev

inclusiv plata produselor furnizate qi receplionate p6nd in acel moment.
11.7. In cazul rezilierii contractului din vina Furnizorului, Achizitorul va stabili
trebuie sd le suporte Furnizorul qi/sau se vor reline din garanlia de bund execulie.
1 1.8. In cazul in care nu se pot aplica prevederile art. I1.7. recuperarea daunelor se va
prevederilor legale in vigoare la acea data.
11.9, Achizitorul igi rczervd dreptul de a denunla unilateral contractul de servicii, in
zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevdzute la data incheierii cont
conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga mdsurd inc6t indeplinirea contractulu
fi contrard interesului public.
11.10. in cazul prevdzut la clauza 11.9, Furnizorul are dreptul de a pretinde
corespunzdtoare pentru parl:ea din contract indeplinitapdn6la data denunt[rii unilaterale

ll.l1. Oprirea prestdrii produselor de cdtre Furnizor conform art.9.l1 din prezentul

notificarea in prealabil a achizitorului, dd dreptul acestuia din urmd de arezilta contractul
motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va inceta de plin
afldrii motivelor, fdrd interven{ia instanlei gi fdrd alte formalitdli suplimentare.
i 1.12. - (l) Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:

a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplini

contractuale,
(2) Nerespectarea de catre una din parti a obligatuiilor prevazute in cad

6,7,9,10J 1,13 si asumate prin prezentul contract, da dreptul partii lezate de a considera
servicii rezihat de drept in conditiile art. 1553 Cod civil - PACTUL COMISORIU - si

plata de daune - interese

Clauze specifice

12. Garan[ia de buni execufie a contractului
12.I. Cuantumul garanliei de buna execulie este de 10 o/o din prejul contractului, ex

respectiv ... lei, conform art. 76 din Legea 34612004 Privind stimularea infiinldrii
intreprinderilor mici gi mijlocii, Garantia de buna executie va fi constituita la da

ordinului de incepere dar nu maitaruiu de 15 zile de la data semnarii contractului.
L2.2. Garanlia de bund execulie se va constitui prin virarea sumei preci

RO75TRE27025006XXX000192 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral, in termen
zile de la data inregistrarii contractului la autoritatea contractanta, dupa semnarea

ambele parti.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de bund
prejudiciului creat, dacd Furnizorul nu igi indeplinegte nu ?qi executd, executd cuintdrz
necorespunzdtor obligaliile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
garanliei de bund execulie, achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru Furnizo
totodatd obligaliile care nu au fost respectate.
12.4. Achizitorul se obligd sd restituie garantia de bund execu{ie in cel mult 14 z
indeplinirii furniza{iilor asumate, dacd nu a ridicat pAnd la aceea data pretentii asupra ei.

12,5. Garanlia produselor/tehnica este distinctl, de garar\ia de bund execulie a contractul
\2.6 Garanlia de bund execulie se constituie de cdtre Furnizor in scopul asigurdrii A
indeplinire cantitativd, calitativd qi in perioada convenitd a contractului .

considera i
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zorul nu este

reptafit sd le

notifica in
tificarii. La
lua mdsuri

nte sd fie

in contract,

le pe care

ace conform

I mult 30 de
tului qi care
respectiv ar

numai plata
contractului

contract fbrd
la data aflarii
rept, la data

clauzelor

I arlicolelor
contractul de

de a pretinde

lusiv T.V.A.,
i dezvoltdrii
transmtterll

e in contul
e maxim 15

tuia de catre

ie. in limita
sau executd

tenlii asupra
ui, precizdnd

e de la data

i (dupa caz).
hizitorului de



12,7. In cazul IMM-urilor, procentul de 10% va fi redus cu 50 oZ conform Legii nr.
modifi carile gi completdrile ulterioare.
I2.8 Garanlia astfel constituitd este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite
executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
precum qi in cazul prejudiciilor produse in furnizarea produselor conform prezentului
vina Furnizorului, ori in alte situatii prevazute de lege. Incazul in care prejudiciul produs

de bund exec
cu intdrzierc

emltenr unel nlii asupra

este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Furnizorul este obligat sa-l gubesca pe
Achizitor integral qi intocmai.
12,9, Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei
prejudiciului creal, dacd Furnizorul nu iqi execut6, iqi executd
necorespunzdtor obligafiile asumate prin prezentul contract , Anterior
garanfiei de bund execulie, Achizitorul are obligalia de a notifica acest
totodatd obliga{iile care nu au fost respectate.

lucru Furnizorul t, precizdnd

34612004 cu

achtzitor in
urnizorului,

ract, din
achizitorului

e, in limita
au executd

13. Alte responsabilitnfi ale Furnizorului
13.1. Furnizorul are obligalia de a furniza produsele prevdzute
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate
de sarcini.

in contract cu orofl onalismul gi

cu propunerea sd te

13.2. Furnizorul se obligd sd supravegheze fumizarca produselor, sd asigure resu
materialele, instalaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie,
cerute de contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in
poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.3, Furnizorul este pe deplin responsabil pentru execuJia produselor in conformitate
furnizare convenit. Totodatd, este rdspunzdtor atdt de siguran{a tuturor operaliunilor qi

furnizare uttlizate, cAt qi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
13.4. Furnizorul trebuie sd fie operator de date cu carcter personal qi sa respecte pre
6771200I pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter pe

circulalie a acestor date, art.19 qi art. 20, ale Ordinului Avocatului Poporului nr.52l
aprobarea cerinlelor minime de securitate a prelucrdrilor de date cu caracter person

02 privind
I precum gi

icd qi caietul

umane,
ie definitivd,
ntract sau se

graficul de
etodelor de

ile Legii
si libera

rea datelorprevederile Politicii de securitate a DirecJiei Venituri Buget Local Sector 2 privind prel
cu caracter oersonal.

14. Recepfie, inspecfii qi teste
14.1. Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta qi/sau testa produ
verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.

le pentru a

14.2 - (1) Inspecliile qi testdrile lacare vor fi supuse produsele, cAt qi condiliile de trec
provizorii qi a recepfiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul cont

a recepliei

(2) Achizitorul are obligalia de a notifica, In scris, Furnizorului identitatea rep ntanlilor sdi
imputernicili pentru efectuarea recepliei, testelor gi inspecliilor.
14,3 - Inspecliile gi testele din cadrul recepliei provizorii gi recepliei finale (calitative)
destinafia finald a produselor.
(se precizeazd destinalia finald a produselor)
14.4 - Dacd vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaliilor,
dreptul sd iI respingd, rar Furnizorul frrd a modifica prelul contractului are obligalia:
a) de a remedia produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca produsele sd corespundd specificafiilor I tehnice,
14.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa gi, dacd este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau

amdnat datoritd faptului c[ produsele au fost inspectate gi testate de Furnizor, cu sau
unui reprezentant al achtzitorului, anterior livrdrii acestora la destinati a finald,.

parliciparea

14,6 - Prevederile clauzelor 14.1-14.4 nu il vor absolvi pe Furnizor de oblisatia as

sau altor obligalii prevdzute in contract.
garan!iilor

vor face la

hizitorul are

cu prezentul
15. Incepere,

15.1. (1) Furnizorul
contract.+ ,^v) In cazur rn care

finalizare, int6rzieri, sistare
are obliga{ia de a incepe furnrzeze produselor in conformitate

Furnizorul suferd intdrziert qi/sau supofta costuri suplimen
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exclusivitate achizitorului, pdrJile vor stabili de comun acord:
c) prelungirea perioadei de furnizare a serviciului;
b) totalul cheltuielilor aferente , dacd este cazul, care se vor adduga la prelul contract

15.2. (1) Produsele furntzateinbazacontractului trebuie furnizate intermenul convenit
(2) In cazul in care exista :

o) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazdFurntzorului; sau
b) alte circumstanle neobiqnuite, susceptibile de a surveni astfel decdt prin incd contractului

furntzare ade Furnizor, Furnizorul este indreptdlit sa solicite prelungirea perioadei
produselor sau a oricdrei faze a acesteia, iar atunci pd4ile vor revizui, de un acord,
perioada de furnizare qi vor semna un act adilional, fdr6, a fi afectate prevederile referitoare la

^ 
prelul contractului.

15.3. In afara cazului in care achizitorul
produselor, once intdrziere in indeplinirea

este de acord cu o prelungire a termenului d furntzare a
contractului dd dreptul achizitorului de a soli ita penalitdfi

Furnizorului.
15.4. Prezentul contractinceteazd de plin drept:

o. la expirarea duratei pentru aare a fost incheiat, sau dupd ultimul termen prevdzut
prelungire stabilit;

b. la o datd anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voi
contractante;

a pdrtilor

c. prin denunfare unilaterald, conform ar1. 1 1.9;
d. in caz de forfd majord, conform art.25.5

16. Furnizarea qi documentele care inso{esc produsele
[6.1. Furnizorul are obligalia de furnrza produsele precizate la destina]iile indicate

tzafe, otlQe

prevederile

gi produsele

, cu condilia
tract.

n acordul de

de achizitor
respectdnd:

* datele din graficul de furnizare
* furnrzarca produselor si verificarea acestora se va face la sediul din Bd.

Biroul PAD
rnr.10-

16,2- (\) La expedierea produselor, Furnizorul are obligalia de a comunica, in scris, atdt izitorului,
cdt qi, dup6.caz, societdlii de asigurdri datele de expediere, numdrul contractului, descrie produselor,
cantitatea, locul de incdrcare qi locul de descdrcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insolesc produsele, F
rapoarte, orice alte documente care fac dovada indeplinirii produselor.

tura Fiscald,

16.3- Certiftcarea de cdtre achtzitor a faptului cd produsele au fost furnizate parfial sau total se face
dupd instalare qi dupd recepfie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autori al acestuia,
pe documentele emise de Fumizor pentru furnizare.
16.4 In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita Furnizoru ui penalitdli,
conform prevederilor arl. 1 1.1.
16.5. Furnizarea produselor se considerd incheiatd" in momentul in care sunt indeplini
clauzelor de receplie a produselor,

17. Asiguriri
17.1. Furnizorul are obligalia de a asigura complet produsele furnizate prin contract,
termenul comercial de furnizare convenit

n funclie de

18. Servicii
18.1. Pe lAngd furnizarca efectivd a produselor, Furnizorul are obligalia de a furniza
accesorii furrrizdrii produselor, fdrd a modifica prelul contractului.
18.2.- Furnizorul are obligalia de a furnrza produsele, pentru perioada de timp conveni
ca aceste servicii sd nu elibereze Furntzorul de nicio obligalie de garanlie asumatd prin co
18.3 Furnizorul are obligalia, ca la solicitarea scrisd a achizitorului, sd pdstreze in ie produsele
comandate, pdnd la o datd ce ii va fi comunicatd ulterior, ftrd ca aceastd acliune sd
contractului.
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19. Perioada de garanlie acordatl produselor
19.1. Furnizorul are obligaJia de a garanta produsele fumizate prin contract.
19,2 - (l) Perioada de garantie acordatd produselor de cdtre Furnizor este cea declaratl" i1h propunerea
tehnicd.
19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice pldngere s{u reclamaJie

ce apare in conformitate cu aceastd garantie.

19,4 - La primirea unei astfel de notificdri, Furnizorul are obligalrade a remedia situaliq in perioadd
convenitd, fdrd costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei dp garanlie, Ie

inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o noud perioadd de garan{ie care decurge de la data inlocuirii
produsului.
19.5 - Dacd Furnizorul, dupd ce a fost ingtiin{at, nu reuqeqte sd remedieze defectul in perioadd

convenitd, achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul qi pe cheltuiala Fr]rnizorului gi

farda aduce niciun prejudiciu oricdror alte drepturi pe care achizitorul le poate aveafal\ de Furnizor
prin contract.

20. Ajustarea pre(ului contractului
20,1 - Pentru produsele furnizate, pldlile datorate de achizitor Furnizorului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexd la contract.
20,2 - Preful contractului nu se ajusteazd. Prelul este cel stabilit din oferla financiard qi e{primat in lei

incheierii
o perioadd

22. Subcontractan{i
22.\. Furnizorul are obligalia, in cazul in care pdr"fi din contract le subcontracteazd,
contracte cu subcontractanlii desemnafi, in aceleaqi condilii in care el a semnat

achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a acordului achizitorului.
22.2. - (l)Furnizorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului, toate ele incheiate
cu subcontractanlii desemnaii, sub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata de achrzit

la data intocmirii contractului.

21. Amendamente
21.1. PlL4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
clauzelor contractului, prin act adiJional, numai in cazul apariliei unor circumstanle
interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi prevdzute la
contractului. Contractul de furntzare se poate prelungi numai cu acordul pdrfilor
determinatd in conformitate cu legislalia in vigoare.

(2) Lista subcontractanfilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cdt qi con

cu aceqtia se constituie in anexe la contract.
22,3. (1) Furnizorul este pe deplin rdspunzdtor fald de achizitor de modul in
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fa\d de Furnizor de mod
indeplinegte partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd

indeplinesc partea lor din contract.
22.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu qi-a indepl
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prelul contractului qi va

achizitorului.
22.5. Nerespectarea oricarei clauze privitoare la subcontractanti atrage inopozabili
fata de achrzitor, implicit nesubzistand nici obligatia de plata a produselor furnizate de su

despre a caror existenta anterioara incheierii contractului nu a fost incunostiintat achizito
produsele furnizate de subcontractanti pentru care achrzitorul nu si-a dat acordul, ult
contractului.

23. lntirzieri in indeplinirea contractului
23.1. Furnizorul are obligalia de a indeplini contractul de furnizare in perioa
graficul de fumtzare si la art. 6.

23,2. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, Furnizorul
furnizare a produselor, acesta are obliga{ia de a notifica,

nu respectd graficul de fu

modificarea
care lezeazd

a incheia
ractul cu

le incheiate

indeplineqte

in care iqi

nu 1$1

nrt pafiea sa

fi notificata

contractelor
ntractantii

I sau pentru
ior incheierii

le inscrise in

izare sau de
modificarea
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datei/perioadelor de furnizarc asumate ?n graficul de furntzare se face cu acordul
adilional.
23.3. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o
intdrzierc in ?ndeplinirea contractului dd dreptul achizitorului

prin contract.
din contract, fara

pnn act

once

dar ftu6 a

imediat gi

a limitarii

e 15 zlle,
L contract,

24. Cesiunea
24.1. Furnizorul se obligd sd nu transfere obligatiile asumate
24,2, Furntzorul se oblied sd nu transfere creantele nascute
al achizitorului.

25. For{a majord
25.1. Forla majord este constataldde o autoritate competentd
25,2, For\a maj016 exonereazd. parlile contractante de indeplinirea obligaliilor
contract, pe toatd perioada in care aceasta ac[ioneazd,.
25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a for'fei maj
prejudicia drepturile ce li se cuveneau par{ilor p6rndla aparifia acesteia.
25,4, Partea contractantd care invocd forJa majord are obligatia de a notifica celeilalte
in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in v
conseclnlelor.
25.5, Dacd forfa majord. ac\toneazd sau se estimeazd, c6, va acliona o perioadd
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdr{i incetarea de plin drept a
fard" cd vreuna din p6rli sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solu{ionarea litigiilor
26.1. Achrzitorul qi Furnizorul vor face toate eforlurile pentru a rezolva pe cale
directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
contractului.

mal
prezenl

26.2. Dac1l dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi Furnizorul
rezolve in mod amiabil o divergenJd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se

cdtre instanlele judecdtoreqti din Romdnia.

27, Limbil care guverneazd contractul
27,1, Llmbd care guverneazl. contractul este limba romdn6.

28. Comuniciri
28.1. (1) Orice comunicare intre p[rJi, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
ransmlsa m scns.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cdt gi in momen
28.2. Comunicdrile intre pdrfi se pot face qi prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confi
a primirii comunicdrii,

amiabild, in tratative
legdturd indeplinirea

u reu$esc sa

lu{ioneze de

buie si fie

29. Legea aplicabili contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pa(ile au inleles sd incheie azi .............. prezentul contract in
pa{e.

Achizitor,
Direcfia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv ,

doud exemplare, cdte unul ru fiecare

Furn
SCS

Director Ge
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