Contract de furnizare
Nr.______ data _______
Preambul
În temeiul Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, si a
HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice se incheie prezentul contract,intre:
1. Părţile contractante
COMUNA LIVEZENI, cu sediul în localitatea Livezeni, str.Principală nr. 76, tel/fax
0265/243.303, cod poştal 547365, cod fiscal 4619140 cont trezorerie RO87 TREZ 4762 4650
271X XXXX, deschis la Trezoreria Tg. Mureş, reprezentat prin dl. Banyai Istvan – primar,
în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C.
S.R.L., cu sediul în
, str. , C.U.I.
, numar de înregistrare la
Registrul Comerțului
, cont IBAN :
deschis la TREZORERIA
, legal reprezentata de dl. ----------- , având funcția de ADMINISTRATOR , în calitate de
vânzător, denumită şi furnizor,
2. Definiţii
2.1 - 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. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică
în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. 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;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, 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,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 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;
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j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să livreze produsele prevăzute în Caietul de sarcini, aferente
Contractului de furnizare produse, avand ca obiect: Extindere sistem de supraveghere video

respectiv sa presteze servicii de montaj si proiectare in conformitate cu cerintele din caietul
de sarcini și în concordanță cu obligațiile asumate prin prezentul contract și conform
activităților specificate în Propunerea tehnică .
4.2. Achizitrul se obligă să plătească Furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea
obiectului contractului mentionat la pct. 4.1.
5. Pretul contractului
5.1 – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului,platibil furnizorului de catre achizitor,
este de _______ lei,la care se adauga TVA.
6.Durata contractului
6.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze sistemele de supraveghere cideo sa presteze servicii de
montaj si proiectare începând cu data dsemnării prezentului contract de către mbele părți .
6.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre partile contractante si are o durata
de 1 (un) an de zile , cu posibilitatea de a prelungi contractul cu maxim 4 luni in limita
prevederilor din bugetul propriu.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt :
a)referatul de necesitate;b)nota justificativă;c)caiet de sarcini ; d)oferta cu propunerea tehnica
si financiara e) achizitie SEAP;f) factura; e) acte aditionale daca exista.
8. Caracterul confidential al contractului
8.1 – Contractul are caracter de document public.Accesul peroanelor la aceste informatii se
realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind
liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi redirectionat decat in masura in
care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuala,potrivit legii.
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze sistemele de supraveghere video si să presteze
servicii de montaj și proiectare cu respectare prevederilor legale în vigoare și la standardele
și performanțele prezentate în Propunerea tehnică.
9.3 Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele
achizitionate, si
ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.
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10.Obilgatiile principale ale achizitorului
10.1 – Achizitorul se obliga sa receptioneze , sistemele de supraveghere video si să presteze
servicii de montaj și proiectare în teremenul convenit printr/un proces verbal de recepție
calitativă și cantitativă a produselor, respectv a serviciilor.
10.2 Achizitorul are obligatia de a efectua plata,catre furnizor in cel mai scurt timp posibil de
la emiterea facturi de catre acesta.Prin cel mai scurt timp posibil se intelege ca plata se va
efectua in max. 30 de zile de la acceptarea facturii de catre reprezentantul achizitorului.
10.3 Reprezentantul achizitorului are obligatia de a urmari indeplinirea clauzelor
contractuale,de a efectua receptia produselor,de a viza facturile emise.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,1% pe zi din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.Penalitățile pot depăși valoarea contractului.
11.2 - 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.
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
12.Clauze specifice
12.1- Garanţia produselor livrate-nu este cazul ;
11. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru
a verifica conformitatea lor.
13.2 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are
obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate;
13.3 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi
limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu
sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia
finală.
13.4- Prevederile clauzelor 11.1-11.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.
14. Asigurări-nu e cazul.
15. Ajustarea preţului contractului;
15.1 – Pretul contractului este ferm,exprimat in lei si nu poate fi ajustat pe toata durata de
derulare a contractului.
16. Subcontractanţi
16.1- Furnizorul se va achita de obligatiile asumate in mod direct si nu prin subcontractanti .
17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
3

17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - 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.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6 - 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 drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
20. Soluţionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune 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
legătură cu îndeplinirea contractului.
20.2 -Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către Tribunalul Galați.
21. Limba care guvernează contractul
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
22. Comunicări
22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ____ prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
Achizitor,
COMUNA LIVEZENI
PRIMAR
Ing.Banyai Istvan

Furnizor,

4

