CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. ______________________

Preambul
Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art.7 alineatul (5) din Legea
nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a art. 43 din HG 395/2016 privind Normele metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Art. 1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliară Sibiu, cu sediul în
municipiul Sibiu, str. Calea Dumbravii nr.34, telefon/fax 0269217477/0269218145, cod unic de
înregistrare 9735758, cont ........, deschis la Trezoreria municipiului Sibiu, reprezentată prin
Elvira Ligia AXENTE -director , în calitate de achizitor,
şi
SC …………, str…………., telefon ………, fax ………., număr de înmatriculare …………, cod
fiscal …………, cont …………deschis la Trezoreria ………………, reprezentata
prin………………, în calitate de furnizor.
Art. 2. Definitii
2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate anexele sale.
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa.
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
Art. 3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
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Art. 4. Obiectul principal i pretul contractului
4.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze, .........(denumirea produselor
i cantită ilor)în
perioada/perioadeleconvenite i în conformitate cu obliga iile asumate prin prezentul
contract
4.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului să plătească furnizorului pre ul convenit
pentru îndeplinirea contractului de furnizare
în termen de 30 de zile de la data
livrării finale i în baza facturii fiscale.
4.3. Pre ul convenit pentru îndeplinirea contractului , respectiv pre ul produselor livrate, plătibil
furnizorului de către achizitor conform termenului de livrare stabilit , este de.........., la care se
adaugă TVA în sumă de ......... .
4.4. Preţul contractului este exprimat în lei şi este ferm.
Art. 5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contract este ....... de la data semnării .
Art. 6.Documentele contractului
6.1Documentele contractului sunt cel pu in
- caietul de sarcini,
- propunerea tehnică i propunerea financiară
Art. 7. Obligatiile principale ale furnizorului
7.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele conform celor precizate în ofertă. Livrarea se va
efectua la sediul achizitorului
7.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele i performan ele prezentate în
propunerea tehnică.
7.3 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de
livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract
7.4 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror :
-reclama ii i ac iuni în justi ie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele,
instala iile i utilajele folosite pentru i în legătură cu cu produsele achizi ionate , i
-daune interese, costuri,taxe i cheltuieli de orice natură, aferente.
Art. 8. Obligatiile principale ale achizitorului
8.1 Achizitorul se obliga să achizi ioneze , să cumpere i să plătescă pre ul convenit în
prezwentul contract.
8.2. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
8.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor in termen de 30 zile de la
prezentarea facturii.
Art. 9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul:
i.-nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate,
ii.-işi indeplineste necorespunzător obligaţiile asumate,
iii.-isi indeplineşte cu intârziere obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului penalităţi calculate o sumă
echivalentă cu cu o cotă procentuală de 0,1%/zi din pre ul contractului, până la îndeplinirea
efectivă a obliga iilor
9.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul convenit, atunci acestuia îi
revine obligaţia de a plăti penalităţi de intârziere pentru suma neachitată o sumă echivalentă cu
cu o cotă procentuală de 0,1%/zi din pre ul contractului.
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9.3. Penalităţile prev. la art.10.1 şi 10.2 se calculează 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.
9.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de dauneinterese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil rep.
cu modificările şi completările ulterioare.
9.5. 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.
9.6. În toate cazurile, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Art. 10. Receptie, inspectii si teste
10.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru
a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
10.2. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
10.3. Inspectiile si testele din cadrul receptiei cantitative si calitative, se vor face la destinatia
finala a produselor.
10.4. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul
are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a
inlocui produsele refuzate.
10.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi
limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau
fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
10.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii
garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.
Art. 11. Ambalare si marcare
11.1. Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara
limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi
extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in
aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
11.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare
protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului.
Art. 12. Livrarea si documentele care insotesc produsele
12.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destina ia indicată de achizitor,
resdpectand termenul de livrare stabilit
Emiterea comenzilor se va face de catre fiecare locatie in parte.
12.2. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
- Aviz de înso ire a mărfii
- Factura fiscală
- Certificat de garan ie
- Certificat de calitate, emis de producător
- Certificat/declara ie de conformitate emisă de producător/marcaj CE
- Cartea tehnică a produsului , în limba română
- Instruc iuni de utilizare i între inere în limba română
12.3. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face
dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
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12.4. Toate cheltuielile privind transportul produselor, inclusiv pentru cele returnate de achizitor,
vor fi suportate de către furnizor.
12.5. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de receptie a produselor.
Art. 13. Perioada de garantie acordata produselor
13.1. Furnizorul garantează că
- produsele furnizate sunt noi, nefolosite
- produsele furnizate nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau
manoperei
- produsele furnizate vor func iona în parametrii solicita i în condi ii normale de
func ionare
13.2 Perioada de garan ie acordată produselor de către furnizor este cea declarata în
propunerea tehnică - 36 luni
13.3 Perioada de garan ie a produselor începe cu data recep iei efectuate după livrarea i
instalarea acestora.
13.4 Achizitorul are dreptul de a notifica furnizorului orice plângere sau reclama ie ce apare în
conformitate cu această garan ie.
13.5 La primirea unei astfel de notificări , furnizorul are obliga ia de a remedia defectiunea sau
de a înlocui produsul în perioadaconvenită fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele
care în perioada de garan ie le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de
garan ie care decurge de la data înlocuirii produsului
13.6 Dacă furnizorul , după ce a fost în tiin at nu reu e te să remedieze defectul în perioada
în perioada convenită , are obliga ia de a pune la dispozi ia achizitorului pe perioada reparării
bunuri de aceea i natură i cu aceelea i specifica ii ca cele livrate.
Art. 14. Ajustarea pretului contractului
14.1. Pretul contractului este ferm.
14.2. Nu se acceptă actualizarea sau revizuirea pretului contractului.
Art. 15. Amendamente
15.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
Art. 16. Forta majora
16.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
16.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
16.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.4. 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.
16.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
Art. 17. Solutionarea litigiilor
17.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
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17.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecătoreşti competente de la locul furnizării produselor.
Art. 18 Limba care guverneaza contractul
18.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
Art. 19. Comunicari
19.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
19.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
19.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
Art. 20. Legea aplicabila contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract se încheie azi _______________ în 2 exemplare a câte ..... pagini, advând
acelasi continut si valoare juridică din care unul pentru furnizor i unul pentru achizitor.

FURNIZOR,

ACHIZITOR
O.C.P.I. SIBIU

DIRECTOR

SEF BIROU ECONOMIC
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