Proiect de contract
CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. …… din …………….
Preambul
Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 7 alin.(5) din Legea 98/2016,
privind atribuirea achiziţiile publice şi a H.G. 395/2016 - norme metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică.
Art. 1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă:
COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANDREI MUREȘANU" BISTRIŢA, cu sediul în municipiul
Bistriţa, B-dul Republicii nr. 26, telefon: 0263 213 607, cod unic de înregistrare 4347640,
cont nr. RO94TREZ24A650402710102X deschis la Trezoreria municipiului Bistriţa,
reprezentată prin DIRECTOR prof. VLAD IULIANA, în calitate de achizitor,
şi
_________________________________, cu sediul în ____________, str. ________ nr.
___, jud. _____________, cod poştal _________, telefon ________, fax ________,
numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului __________, CUI RO _______, cont nr.
________________
deschis
la
___________________
reprezentată
prin
_________________, în calitate de furnizor.
Art. 2. Definiţii
În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a.
contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b.
achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c.
preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d.
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le
furnizeze achizitorului;
e.
origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt
fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi
esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit,
prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.
Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
f.
destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
g.
proiect tehnic - documentaţie (piese scrise şi desenate) ce cuprinde soluţiile
tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căreia se execută
lucrările autorizate;
h.
termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 –
Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
i.
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii
contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
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enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile
I. Clauze obligatorii
Art. 3. Obiectul contractului
3.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, precum și să instaleze echipamentele necesare
pentru un sistem de sonorizarer pentru corpul de clădire Local I - Aripa Nouă cu
sediul din b-dul Republicii nr.26, cu caracteristicile minime prevăzute în caietul de sarcini
și fișa tehnică, în termenul convenit prin prezentul contract.
3.2 Furnizorul are obligaţia de a asigura servicii în regim de garanţie, în condiţiile
specificate la art. 17.
Art. 4. Preţul contractului
4.1 Preţul total convenit pentru asigurarea sistemului sus-menționat, plătibil furnizorului
de către achizitor, este de …………. lei, din care ................fara TVA, la care se adaugă
TVA 19% în sumă de ............ lei.
4.2. Preţul contractului este exprimat în lei şi este ferm. Nu se acceptă actualizarea sau
revizuirea preţului contractului.
Art. 5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contract începe de la data semnării acestuia de către ambele
părţi și acoperă și perioada de garanţie acordată conform art.11.
Art. 6. Executarea contractului
6.1. Executarea contractului începe la data semnării lui de către ambele părţi, se
termină la data de ........ și se desfășoară după cum urmează:
- Realizarea lucrărilor de instalare a sistemului de sonorizare în spațiile Localului I
- Aripa Nouă
- Realizarea recepției lucrărilor de instalare și punerea în funcțiune a sistemului de
sonorizare și instruirea personalului pentru folosirea sistemului.
6.2. Furnizorul are obligaţia de a preda sistemul funcțional în termen de maxim .............
zile de la semnarea contractului de către ambele părţi.
Art. 7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului (parte integrantă a acestuia) sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea financiară;
c) propunerea tehnică
d) alte anexe
Art. 8. Obligaţiile furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentele și să execute lucrările de instalare a
sistemului de sonorizare la standardele şi/sau performanţele prezentate în ofertă.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele și să finalizeze lucrările de instalare și
punere în funcțiune în termenul convenit prin contract la art. 6.
8.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
2

8.4. Furnizorul se obligă să asigure buna funcționare a echipamentelor în perioada de
garanție conform art.11.
8.5. Furnizorul se obligă să emită factura fiscală numai după semnarea procesului-verbal
de recepție a sistemului.
8.6. Obligațiile furnizorului stabilite prin prezentul contract se completează cu cele
prevăzute în caietul de sarcini.
Art. 9. Obligaţiile achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze sitemul în termenul convenit.
9.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit pentru sistemul de sonorizare în
maxim 30 de zile de la primirea facturii. Factura se va emite după semnarea procesuluiverbal de recepţie încheiat.
Art. 10. Sancţiuni şi penalităţi pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi,
o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1 din
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare.
10.2 În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi,
pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1
din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare.
10.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a
cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile
prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat, cu
modificările şi completările ulterioare.
10.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment,
cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune
sau despăgubire pentru furnizor.
10.5 În toate cazurile, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
II. Clauze specifice
Art. 11. Garanţie acordată lucrărilor:
11.1 Perioada de garanție acordată pentru lucrările de instalare a sistemului de
sonorizare este de minim 24 luni și începe cu data semnării procesului-verbal de recepție
semnat în condițiile menționate în caietul de sarcini .
11.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului în scris orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
11.3 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea
sau în cazul în care se constată că produsul furnizat/montat nu este conform cu
specificaţiile tehnice menţionate în ofertă, se obligă de a înlocui produsul în maxim 3
(trei) zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
Art. 12. Alte responsabilităţi ale furnizorului
12.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produse originale, noi, nefolosite, sigilate și
marcate de producător, la standardele şi performanţele prezentate în propunerea
tehnică.
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12.2 Furnizorul are obligaţia de a asigura executarea lucrărilor prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformiate cu
propunerea tehnică şi caietul de sarcini.
12.3 Furnizorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile,
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
12.4 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de executare utilizate, de stabilirea și respectarea măsurilor de securitate și
sănătate în muncă pentru angajații săi cât şi de calitatea personalului folosit pe toată
durata contractului și echiparea cu echipamente de protecție a acelora care efectuează
lucrări în locațiile Colegiului Național ,,Andrei Mureșanu" Bistrița.
12.5 Prestatorul are obligaţia realizării măsurătorilor în sisteme certificate prin standarde
europene în domeniu şi conforme cu legislaţia naţională în vigoare.
Art.13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
13.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii
de care dispune, pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră
necesare îndeplinirii contractului.
Art. 14. Recepţie şi verificări
14.1 Achizitorul (sau reprezentantul său) are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
14.2 Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris, furnizorului, identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
14.3 Dacă vreunul dintre echipamentele/produsele furnizate nu corespunde
specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a
modifica preţul contractului, de a înlocui echipamentele/produsele refuzate.
14.4 În urma efectuării recepției sistemului de detectare și stingere automată a
incendiilor se va întocmi un Proces-verbal de recepție, semnat de o comisie numită, din
partea achizitorului și de reprezentantul legal împuternicit al furnizorului.
14.5 Termenul de verificare, de modificare sau completare a documentaţiei este de 30
zile de la comunicările făcute în scris între părţi.
Art. 15. Ambalare
15.1 Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea din timpul transportului, în aşa fel încât să ajungă în bună stare
la destinaţia finală.
15.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei coletelor rămân în proprietatea achizitorului.
Art. 16. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
16.1 Furnizorul are obligaţia de a livra echipamnetele/produsele la destinaţia finală
indicată de achizitor(la sediul din b-dul Republicii nr.26, Bistriţa), respectând termenul
stabilit.
Art. 17. Service și întreținere în perioada de garanție/ mentenență
17.1 În perioada garanţiei, furnizorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în
maximum 24 (douăzecișipatru) ore de la înregistrarea cererii de intervenție,și remedierea
defecțiunii în maxim 3 (trei)zile de la data reclamării acesteia de către achizitor.
Remedierea se va face la sediul Achizitorului.
17.2 După fiecare intervenție, produsul/echipamentul va fi resigilat. Intervenția va fi
confirmată de un reprezentant al achizitorului, într-un Proces-Verbal de constatare și
remediere a defecțiunilor.
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17.3 Pentru nerespectarea termenului de intervenție prevăzut la 18.1, furnizorul va plăti
penalități, conform art.10, pct 10.1.
Art. 18. Modalităţi de plată
18.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termen de 30 zile de la
primirea facturii de la acesta.
Art. 19. Amendamente
19.1 Pe durata derulării contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor contractuale, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
Art. 20. Rezilierea contractului
20.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi
dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de dauneinterese.
20.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cazul apariţiei
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea
contractului ar fi contrară interesului public.
20.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract fără nici o
compensaţie, dacă prestatorul dă faliment, cu condiţia ca aceasta anulare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.
20.4 În cazurile prevăzute la pct. 20.2. şi 20.3., prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare părţii din contract îndeplinite până la data denunţării
unilaterale a contractului.
Art. 21. Întârzieri în îndeplinirea contractului
21.1 Furnizorul are obligaţia de a-şi îndeplini obligaţiile în termenul convenit prin
contract.
21.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de
livrare, acesta are obligaţia de a notifica întârzierea, în timp util, achizitorului; modificarea
termenului de livrare se poate face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
21.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita furnizorului
penalităţi.
Art. 22. Cesiune
22.1 In conformitate cu prevederile art. 1167 din Codul civil, prezentul contract se
supune regulilor generale privitoare la cesiune prevazute de art.1315-1320 Cod Civil.
Art. 23. Forţa majoră
23.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice măsuri care
îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
23.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
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Art. 24. Soluţionarea litigiilor
24.1 Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul
sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
24.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu
ajung la intelegere de rezolvare în mod amiabil a divergenţelor contractuale, fiecare
parte poate solicita solutionarea de către instanţele judecătoreşti competente de la locul
executării contractului.
Art. 25. Limba care guvernează contractul
25.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
Art. 26. Comunicări
26.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau email cu condiţia confirmării primirii comunicării.
26.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
Art. 27. Legea aplicabilă contractului
27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract se încheie la sediul autorităţii contractante, azi ……….. în 2(două)
exemplare, câte unul pentru ficare parte.

ACHIZITOR,

FURNIZOR,

COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANDREI MUREȘANU"
DIRECTOR,
prof. Vlad Iuliana

_____________

_____________

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

CONTABILȘEF,
ec. Konradi Irina

__________

VIZAT JURIDIC PRIMĂRIA BISTRIȚA,

RESPONSABIL ACHIZIŢII PUBLICE
ec. Șaișuc Dana
___________
COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANDREI MUREȘANU"
Nr.__________/_____________
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S.C.
S.R.L.
Nr._______/_____________

