
CONTRACT DE FURNIZARE
Nr............/............

1. Preambul
in temeiul legii 98/2016 privind Achizitiile Publice,
intre
Autoritatea contractant6, Direc[ia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd. Gdrii Obor nr 10,
Sector 2, telefon 252,84.091fax 252,84.12 ,cod fiscal 13811802 cont trezorerie
RO09TREZ24A5I0I03200I30X Trezoreria Sector 2 reprezentat6 prin Director Executiv Cristian
Atanasie Du{u si Director Executiv Adjunct Anton Steiner, in calitate de achizitor, pe de gi

denumire operatorul economic
telefon/fax

cod fiscal

adresa sediu
numir de inmatriculare

cont (trezorerie, banca) reprezentat prin

i; ;;iil; ;; il;;i;;;; ; ;;il ;;;::""irea 
conducdtorurui) runclia

2. Definirtii
in prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. controct - contractual cu titlu oneros,asimilat, potrivit legii, actului administrative,
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economicisi una ori mai multe autoritati
contractante ,care are ca obiect executia de lucrari ,furmizare de produse sau furnizare de
produse .

b. Autoritate Si Contractant - pa(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. prelul contractului - prelul platibil furnizorului de cf,tre achizitor,inbaza contractului, pentru
indeplinirea integral6 gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa./anexele la prezentul contract si pe care furnizorul are obligatia de a le furniza conform
contractului;

e. servicii - activitati a caror furnizare fac obiect al contractului;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cdnd

prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majorl qi esen(ial[ a componentelor rezultd
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz6, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si furnizarelor poate fi distincta de
nerlional itatea furnizorulu i.

g. destinalie /inald - locul unde fumizorul are obliga[ia de a furniza produsele;
h. te'rmenii comercioli de livrare vor fi interpretali conform INCOTERMS 2000 - Camera

Interna{ional6 de Come( (CIC).
i. forlo maiord - un eveniment mai presus de controlul p54ilor, care nu se datoreaza greqelii sau

vinei acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului gi care flace
imposibil6 executarea ;i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
er,'enimente: rizboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii
aFrlrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivf ci enun(iativ6. Nu
este considerat fort6 majorl un eveniment asemenea celor de mai sus care, ffuFt a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pd(i;j. zi - zi calendaristic[; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice daca nu se specific6 in
mod diferit.

d.



Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Contractantul se obligd s5 furnizeze produsele ......, in conformitate cu specifica{iile
caietului de sarcini, oferta tehnica si oferta financiara anexate la contract.
4.2 - Autoritatea se obligi s[ achizifioneze, respectiv sI cumpere gi sd pldteascd pre(ul c:onvenit in
prezentul contract.

5. Pre(ul contractului
5.1- Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil contractantului de c[tre achizitor este cel
precizat in propunerea financiar5, parte integrant[ din prezentul contract.
5.2 - Prelul total al contractului este ferm, in lei gi nu se modifica pe toata perioada de derulare a
contractului gi nu poate depagi valoarea de.............. lei la care se adaugd ... TV,A. conform
propunerii financiare. rczult6nd valoarea total6 de .......... lei.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 30 zile incepand cu data de
7. Executarea contractului
7.1 -. Furnizarea produselor ce fac obiectul prezentului contract incepe dupl semnarea contractului de
citre ambele pdrli gi constituirea garanliei de bund execulie in conformitate cu art.l2.l.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului ce fac parte integranta din contract sunt:
. anexele la prezentul contract;
. propunerea, oferta tehnicd gi financiard;
. garanfia de bund execu]ie;
. documentalia de atribuire gi caietul de sarcini;
. graficul de furnizare;

' actele aditrionale, dacd p6rtile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului;
' lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, daci este cazul'.
. angajamentul ferm de sus{inere din partea unui terf, daci este cazul.

9. Obligafiile principale ale Contractantului
9.1. Furnizorul se obligd si furnizeze produsele la standardele gi/sau performanfele prezentate in
oferta tehnicS.
9.2. Furnizorul se obligi sd furnizeze produsele in conformitate cu graficul de furnizare prezentat in
oferta tehnicd.
9.3. Furnizorului ii revin toate obliga!iile ce rezultd din caietul de sarcini, chiar daca aces'[ea nu sunt
prevazute in mod expres in contract.
9.4. Furnizorul se obligd si desp[gubeasca Achizitorul impotriva oricdror:

l) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezult6 din incllcarea unor drepturi de proprietate
intelectualS (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala{iile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturd cu echipamentele achizi(ionate;

2) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturi aferente execut[rii prezentului
contract, cu exceplia situaliei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini
intocmit de cdtre Achizitor.
9.5. Furnizorul se obliga sa emita gi sd inregistreze la sediul Achizitorului facturile reprezentdnd
preful convenit prin prezentul contract pentru produsele furnizate qi receplionate, in perioa,Ca 01-07 a
lunii urmatoare prestdri i produselor.
9.6. Furnizorul are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor despre
Achizitor, ale acestuia sau in legatura cu activitatea acestuia la care are acces urmare a incheierii
prezentului contract, incalcarea acestei obligatii fiind sanctionata conform legislatiei civile si penale
aplicabila, dupa caz.



10. Obliga{iile principale ale Achizitorului
10.1. Achizitorul se obligd si recepfioneze produsele la termenul convenit.
10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru produsele furnizate
conform art.4.l din prezentul contract.
10.3. Achizitorul se obligd sd pl[teasca pre(ul produselor citre Furnizor in termenul legal (Legea
nr.7212013) pe bazafacturiloremise gi comunicate de Furnizorconform art.9.5. din prezentul contract.

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabill a obliga{iilor
I l.l. In cazul in care, din vina sa, Furnizorul nu-gi executd obliga(iile asumate prin contract, atunci
Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul si/sau percepe penalitdli de intdrziere in cuantum de 0, l?tr
din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pdnd la momentul indeplinirii efective
a obligatiilor, pentru fiecare situa{ie de neindeplinire a obliga!iilor in parte, apreciatd conform
contractului gi documentelor acestuia, in urmdtoarele situa!ii:

a) pentru intArzieri in furnizarea produselor, un cuantum de 0,loh din valoarea totala a
contractufui pentru fiecare zideintdrziere, pAnS lamomentul lacare Furnizorul presteazd produsele, cu
aplicarea prevederi lor art.l 6.4;

b) pentru neconformitAti in furnizarea produselor, av6nd in vedere cerinfele/specificaliile
precizateincaietul desarcini,uncuantumde0,lohdinvaloareatotal5acontractului pentrufiecarezi de
intdrziere calculatd pdna la furnizarea produselor la standardele asumate prin propunerea tehnicd;

c) pentru nerespectarea si neaducerea la indeplinire la termen, a solicitarilor transmise in scris de
Achizitor conform prezentului contract, calculate pana la indeplinirea solicitarii in cauza, pentru fiecare
solicitare nerezolvata la termen.
11.2. Incazul incareAchizitorul nuonoreazifacturileintermenul legal deplatdatunci Furnizorul are
dreptul de a deduce acestuia ca penalitSli o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%olzi din plata
neefectuata.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pafti, in mod
culpabil, di dreptul par\iilezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de daune-
interese.
11.4. Prezentul contract se reziliazd, unilateral, la dispozitia Achizitorului, 1tr6 a mai fi necesard
punerea 1n int6rziere a Furnizorului, ldri incuviinfarea vreunei instantre judecdtoreqti in urmEtoarele
caztri'.

a) Furnizorul se afld in procedura insolventei, dispusa de cdtre instanta, printr-o sentin{6
irevocabilS, potrivit Legii nr. 8512014 privind procedura insolven(ei. in acest caz,Furni,zorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pdna la data denunl6rii
unilaterale a contractului ;

b) Furnizorul nu iqi indeplineqte obligaliile de furnizare a produselor in conformitate cu
prevederile art. 16.4 gi Achizitorul nu transmite notificare scrisd Furnizorului ca poate continua
furnizarea produselor cu calculul de penalita!i prevazut la art. I LI, lit. a);

c) Furnizorul nu igi indeplinegte obligaliile contractuale asumate, degi a fost notificat de
Achizitor, Furnizorul primind o notificare prin care i se aduce la cunogtinld faptul cd nu gi-a executat sau
igi executd in mod necorespunzdtor oricare din obligaliile care ii revin;

d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legdturi cu exercitarea profesiei printr-o
hot[r6re j udecatoreascd defi n itivS;

e) Furnizorul se afld in culpd profesionald, gravd, ce poate fi doveditd prin orice mijloc de proba
de catre hchizitor;

f) are loc orice modificare organizaJionali care implic6 o schimbare cu privire la persoana
juridica, natura sau controlul Furnizorului, cu excepfia situa{iei in care asemenea modificdri sunt
inregistrate in conditiile legii siintr-un act adifional la contractul de produse;

g) aparilia oricdrei alte incapacitali legale care sd impiedice executarea contractului de produse;
h)in caz de neexecutare culpabil[ din vina Furnizorului a obligatiilor prevdzute la art. 9 gi art.

13, atttnci cdnd cuantumul penalitdtilor de intdrziere este mai mare de 10o/o din pre{ul contractului,
Achizitorul este indreptdfit sd considere contractul desfiinlat de drept, fEri a mai fi necesara punerea in



int6rziere a Furnizorului, lZrd incuviinlarea vreunei instanle judecitoregti qi fEra a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalit6li prealabile. in aceastd situalie Furnizorul nu este indreptilit sI solicite
niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptdlit s5 le primeascd ca urmare a rezilierii
contractului potrivit acestei clauze.
11.5. Rezilierea contractului pentru motivele menJionate la art. I1.4 literele a) - h) se va notifica in
scris Furnizorului si va deveni efectiva in termen de l0 zile lucrdtoare de la data notificarii. La
momentul rezilierii contractului sau la primirea notificirii in acest sens, Furnizorul va lua mdsuri
imediate pentru finalizarea livrarii produselor si/sau produselor in mod prompt gi organizat astl.el incAt
costurile aferente sE fie minime.
I 1.6. Achizitorul va avea, p0nd la data rezilierii, aceleagi obligalii de plati prevdzute in contract,
inclusiv plata produselor furnizate gi receptionate pdnd in acel moment.
1 1.7. In cazul rezilierii contractului din vina Furnizorului, Achizitorul va stabili daunele pe care trebuie
si le suporte Furnizorul gi/sau se vor reline din garanlia de bun6 execu[ie.
I 1.8. In cazul in care nu se pot aplica prevederile art. I 1.7. recuperarea daunelor se va face conform
prevederilor legale in vigoare la acea data.
1 1.9. Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunfa unilateral contractul de produse, in cel rnult l0 de
zile de la aparilia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului gi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga mdsurd incit indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard interesului publ ic.
I I .10. In cazul prev[zut la clauza I I .9, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita pitnd la data denunfdrii unilaterale a contractului .

11.11. Oprirea prestirii produselor de cdtre Furnizor conform art. 11.9 din prezentul contract {brA
notificarea in prealabil a Achizitorului, dd dreptul acestuia din urmd de a rezilia contractul la data aflirii
motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va inceta de plin drept, la data
aflarii motivelor, lird intervenJia instanlei gi frr[ alte formalitSfi suplimentare.
11.12. Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:

a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale,
Nerespectarea de catre una din parti a obligatiilor prevazute in cadrul articolelor 4 -24,27 si29

si asumate prin prezentul contract, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept in
conditiile art. 1553 Cod civil - pactul comisoriu - si de a pretinde plata de daune - interese.

Clauze speciJic

12. Garan{ia de buni execufie a contractului
12.1 - Prestatatorul se oblig[ s[ constituie garanfie de bund executie a contractului in valoare de

..... lei, in termen de 5 zile lucratoare de la data semndrii contractului de cdtre ambele
p6(i, valabild pe toata perioada derularii lui, in procent de 10 oh din valoarea contractului fara TVA.
12.2, Garan{ia de buni execulie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO75TREZ7025006XXX000l92 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral sau printr-un instrument de
garantare emis in condiliile legii de o societate bancarS sau de o societate de asigurdri, care devine anexi
la contract..
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garanliei de buna execufie, oricAnd pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Furnizorul nu igi
indeplinegte din culpa sa obliga(iile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra
garanliei de bund execulie Achizitorul are obligalia de a notifica pretenlia atdt contractantului, cdt gi

emitentului instrumentului de garaxtare, precizdnd obligaliile care nu au fost respectate, precum qi

modul de calcul al prejudiciului. in situalia executdrii garanliei de bund execulie, pa(ial sau total,
Furnizorul are obligalia de a reintregii garaniia in cauzd, raportat la restul rdmas de executat.
12.4. Achizitorul se oblig[ s5 restituie garanlia de bund executie in cel mult 14 zile de la data furnizdrii
tuturor produselor si expirarii termenului de garantie al acestora, dac[ nu a ridicat p6nd la acea data
pretenlii asupra ei.
12.5. Garanlia tehnica este distinctd de garantia de bund execu{ie a contractului (dupa caz).



12.6. Garantia de bund executie se constituie de cdtre Prestator in scopul asiguririi Achizitorului de
indeplinire cantitativS, calitativd gi in perioada convenitd a contractului.
12.7. ln cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de
buna executie, Furnizorul este obligat sa-l despdgubesca pe Achizitor integral gi intocmai.

13. Alte responsabilitl{i ale Furnizorului
13.1. Furnizorul are obligatria de a furniza produsele prevdzute in contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu propunerea sa tehnicd si caietul de
sarcini.
13.2. Furnizorul se obliga sd supravegheze furnizarea produselor, sd asigure resursele umane,
materialele, instalaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva.
cerute de contract, in misura in care necesitatea asigurlrii acestora este prevdzuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.3. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor in conformitate cu graficul de
furnizare convenit. TotodatS, este rlspunzdlor atdt de siguranla tuturor operaliunilor qi meiodelor de
furnizare utilizate, cdt qi de calificarea personalului folosit pe toatS durata contractului.
13.4. Furnizorul trebuie sA respecte prevederile Legii 67712001 pentru proteclia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal gi libera circulalie a acestor date, aft.I9 gi art. )0, ulr-
Ordinului Avocatului Poporului nr.5212002 privind aprobarea cerin{elor minime de securitate a
prelucrdrilor de date cu caracter personal precum qi prevederile Politicii de securitate a Directiei
Venituri Buget Local Sector 2 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

14. Recepfie, inspecfii qi teste
14.1. Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta qi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
14.2. Inspecfiile qi testlrile la care vor fi supuse produsele, cdt gi condiliile de trecere a recep{iei
provizorii qi a recepliei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.

Achizitorul are obligafia de a notifica, in scris, Furnizorului identitatea reprezentanlilor sai
imputern icifi pentru efectuarea recep{ie i, testelor gi in spec(i i lor.
14.3. Inspec(iile gi testele din cadrul recepliei provizorii gi recep[iei finale (calitative) se vor face la
destinalia finalI a produselor, respectiv sediul direcliei din Bd. Girii Obor nr. 10, Sector 2-Bucure;ti.
14.4. Daci vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiiilor, Achizitorul are
dreptul sd il respingd, iar Furnizorul frrd a modifica prelul contractului are obligalia:

a) de a inlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca produsele si corespund[ specificaliilor lor

tehnice.
14.5. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa gi, daci este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amdnat datoritd faptului cd produsele au fost inspectate gi testate de Prestator, cu sau f6rd participarea
unui reprezentant al Achizitorului, anterior livririi acestora la destinafia final[.
14.6. Prevederile clauzelor 14.1 - 14.4 nu il vor absolvi pe Prestator de obligafia asumarii garanliilor
sau altor obligalii previzute in contract.

15. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
15.1. Furnizorul are obligafia de a incepe furnizarca produselor in conformitate cu prezentul contract.

in cazul in care Furnizorul suflra intdrzieri gi/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, pdrlile vor stabili de comun acord, in condiliile legii:

a) prelungirea perioadei de furnizare a produselor;
b) totalul cheltuielilor aferente, dac6 este cazul, care se vor ad[uga la pre{ul contractului.

15.2. Produsele furnizate inbaza contractului trebuie furnizate in termenul convenit de pi(i.
in cazul in care exista :

a) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd Furnizorului;
b) alte circumstanfe neobignuite, susceptibile de a surveni astfel decdt prin incdlcarea

contractutui de Prestator,



15.3. in afara cazului in care Achizitorul nu este de acord cu o prelungire a termenului de fumizare a
produselor, in condiliile legii, orice intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitr:rului de a
sol icita penal itali Furnizorului.
15.4. Prezentul contract inceteazl de plin drept:

- la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, sau dupd ultimul termen previzut in acordul de
prelungire stabilit;

- la o datd anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voin!6 a p[4ilor
contractante;

- prin denunlare unilaterala;
- in caz de fo(6 major6.

16. Furnizarea qi documentele care inso{esc produsele
16.1. Furnizorul are obligalia de furniza produsele precizate la destinafiile indicate de Achizitor
respectAnd datele din graficul de furnizare.

Furnizarea produselor si verificarea acestora se va face la sediile Achizitorului.
16.2. La finalizarea livrlrii, Furnizorul va transmite Achizitorului toate documentele care insolesc
produsele, factura fiscali, rapoarte, orice alte documente care fac dovada calitatii, conformitatii si
furnizdri i produselor.
16.3. Certificarea de c[tre Achizitor a faptului cd produsele au fost furnizate partial sau total se face
dupd furnizare gi dupd recepiie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de Prestator pentru furnizare.
16.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice
intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita Furnizorului penalitSli,
conform prevederilor art. I 1 .l .

16.5. Furnizarea produselor se consideri incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de receplie a produselor.

17. Asigur[ri
17.1. Furnizorul are obligalia de a se asigura prin polip de asigurare privind asigurarea de rdspundere
civi[6, in func{ie de termenul comercial de furnizare convenit.

18. Produse
18.1. Pe lAngd furnizarea efectivl a produselor, Furnizorul are obligalia de a furniza gi produsele
accesorii produselor furnizate, fdrd. a modifica preful contractului, dacd este cazul.
18.2. Furnizorul are obligalia de a furniza aceste produse, pentru perioada de timp convenitS,
respectiv durata contractului, cu condilia ca aceste produse sd nu elibereze Furnizorul de nicio obligalie
de garanlie asumat6 prin contract.
18.3. Furnizorul are obligalia,cala solicitarea scrisd a Achizitorului, sd pdstreze in custodie produsele
comandate, p6nd la o dat[ ce ii va fi comunicatd ulterior, liri ca aceastd actiune sd modifice prelul
contractului.

19. Garanfie acordati produselor
19.1. Furnizorul are obligalia de a garanta produsele furnizate prin contract in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
19.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice pldngere sau reclama{ie
ce apare in conformitate cu aceastd garan(ie.
19.3. La primirea unei astfel de notificiri Furnizorul are obligalia de a remedia problema in perioada
convenitS, fErS costuri suplimentare pentru Achizitor. produsele care, in timpul perioadei de garanlie, le
inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o noud perioad6 de garanlie care decurge de la data inlocuirii
produsului.
19.4. Daci Furnizorul, dLrpd ce a fost ingtiin{at conform ar:tl9.2, nu remediazd problema in perioada
convenit6, beneficiarul are dreptul de a lua m[suri de remediere pe riscul gi spezele Furnizorului gi fEr[a



aduce nici un prejudiciu oricdror alte drepturi pe care beneficiarul le poate avea fa[d de Prestator prin
contract.

20. Ajustarea prefului contractului
20.1. Pentru produsele furnizate gi/sau produsele livrate, pl[(ile datorate de Achizitor Furnizorului
sunt cele declarate in propunerea financiard, anexd la contract gi nu se pot modifica.

21. Amendamente
21.1. P[(ile contractante au dreptul de a modifica prin act adilional, in condiliile legii, clauzelor
contractului, numai in cazul apariliei unor circumstanfe care lezeaza interesele comerciale legitime ale
acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului. Contractul de furnizare se poate
prelungi numai cu acordul pir{ilor pe o perioadi determinata in conformitate cu legislaJia in vigoare.

22. Subcontractanti
22.1. Furnizorul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractanlii desemnati, in aceleagi condilii
in care el a semnat contractul cu Achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a acordului
Achizitorului. Activitalile ce revin acestora, precum gi sumele aferente livrarilor, sunt cuprinse irr
contractul.
22.2. Achizitorul poate efectua plali corespunzitoare pdrtii/pd4ilor din contract indeplinite de c6tre
subcontractanfii propugi in ofertd, dacd acegtia solicitd la momentul incheierii contractului sau la
momentul introducerii lor in contract, pentru produsele livrate Achizitorului.
22.3. Achizitorul efectueazd pl6lile directe cdtre subcontractanlii agreali doar atunci cdnd presta{ia
acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 p[rti, respectiv Achizitor, Prestator gi
subcontractant sau de Achizitor qi subcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat, Furnizorul blocheazii
confirmarea prestarii obligaliilor asumate de subcontractant.

Dispoziliile prevdzute mai sus nu diminueazd rdspunderea Furnizorului in ceea ce privegte modul
de indeplinire a contractului.
22.4. Furnizorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractanlii desemnali, sub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata de Achizitor
22.5. Lista subcontractanjilor cuprinzdnd datele de identificare a acestora, precum ;i contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22.6. Furnizorul gi subcontractanlii sunt pe deplin rdspunzitori fata de Achizitor de modul in care
indeplinesc contractul.

Subcontractantul este pe deplin rdspunzltor fata de Prestator gi Achizitor de modul in care
indeplinegte partea sa din contract.
22.7. Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acegtia nu
indeplinesc partea lor din contract. Furnizorul se obliga fata de Achizitor sa insereze o clauzs
corespunzatoare, in acest sens, in contractele incheiate cu subcontractantii.
22.8. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentd activitirlilor subcontractate, care
va fi cel mult egal6 cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd si se va face doar cu
acordul prealabil al Achizitorului.

Subcontractantii schimbati au obligalia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin
care i$i asumd respectarea prevederilor caietului de sarcini gi a propunerii tehnice depuse de c[tre
contractant la ofertd, aferent[ activitalii supuse subcontract[rii.

Contractele de subcontractare gi declaraliile vor fi prezentate cu cel pu{in I 5 zile inainte de
momentul inceperii prestdrii produselor de cdtre noii subcontractan(i.

Noii subcontractan(i au obligafia de a transmite certificatele qi alte documente necesare
verificarea inexistenlei unor situalii de excludere gi a resurselor/capabilitalilor corespunzdtoare
de implicare in contract.

pentru
pa4ilor

22'9. Nerespectarea oricarei clauze privitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea contractelor
fata de Achizitor, implicit nesubzistand nici obligatia de plata a produselor furnizate de subcontractantii
despre a caror existenta anterioara incheierii contractului nu a fost incunostiintat Achizitorul sau pentru



produsele furnizate de subcontractantii pentru care Achizitorul nu si-a dat acordul, ulterior incheierii
contractului.

23. intarzieri in indeplin irea contractu lu i
23.1. Furnizorul are obliga{ia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in
graficul de livrare.
23.2. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, Furnizorul nu respectd graficul de livrrare sau de
furnizare a produselor, acesta are obligalia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul parfilor:, prin act
adilional.
23.3. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul acestuia de a solicita penalit5li Furnizorului.

24. Cesiunea
24.1. Furnizorul se oblig[ sd nu transfere obliga{iile asumate prin contract.
24.2. Furnizorul se obligd s[ nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil expres
al Achizitorului.

25. Forfa majori
25.1 . Forfa major[ este constatatd de o autoritate competentS.
25.2. Fo(a majord exonereazd parlile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta aclioneazd,.
25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac(iune a fo4ei majore, dar IErd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pa(ilor p6nd la aparilia acesteia.
25.4. Partea contractantd care invoc[ fo4a majorl are obligalia de a notifica celeilalte p[4i. imediat gi

in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitarii
consecinlelor.
25.5. Dac[ fo(a major[ acfioneazd sau se estimeazd ci va acliona o perioadd mai mare de l0 zile,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte p64i incetarea de plin drept a prezentului contract, fErd
ca vreuna din p6(i si poata pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solu{ionarea litigiilor
26.1. Achizitorul qi Furnizorul vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.
26.2. Dac6, dup[ l5 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul gi Furnizorul nu reugesc sd
rezolve in mod amiabil o divergen(i contractual5, fiecare poate solicita ca disputa sd se soh-rlioneze de
cdtre instan(ele judecdtoregti competente de la sediul Achizitorului.

27. Confidentialitate
27 .l . In executarea prezentului contract, fiecare parte se obliga sa pistreze confiden{ialitatea asupra
tuturor informa{iilor sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, numerica, etc.) referitoare La prezentul
contract si la anexele acestuia.

27.2. Obligalia de confidenlialitate asumata de pa(i incumba si colaboratorilor, consultan(ilor,
salarialilor si, in general, tuturor prepuqilor acestora. Partile isi asuma obligalia de a ingtiinfa persoanele
prevdzute mai sus asupra caracterului confidenlial al informa{iilor si de a veghea la respecta.rea acestei
obligafii.
27.3. Obligalia de confidenlialitate asumata potrivit prezentului contract isi va produce efectele si dupd
incetarea, din orice cauza, a prezentului contract.



28. Limba care guverneazd contractul
27 .1 . Limba care guvern eazd contractul este limba rom6n[.

29. Comuniciri
29.1. Orice comunicare intre pi(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmis5 in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat amt in momentul transmiterii cdt gi in momentul primirii.
29.2. Comunicirile intre pi(i se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirm6rii in scris
a primirii comunicdrii.
Pa4ile au infeles sd incheie azi ........................prezentu1 contract in doui exemplare, c6te unul pentru
fiecare parte.

Achizitor, prestator,
Direc{ia Venituri Buget Local Sector 2 S.C. .................. S.R.L.

Director Executiv , Director General,
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