Contract de furnizare
nr.______________data_______________
Preambul
In conformitate cu LEGEA 98/2016 - privind achiziţiile publice si a art.43 al.5 din Hotararea
nr.395/2016 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din LEGEA nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a
incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre
Colegiul Tehnic INFOEL adresa sediu în localitatea Bistriţa, Calea Moldovei nr. 20 telefon/fax
0263-211573 cod fiscal 4347690, reprezentată prin prof. Alina-Ofelia Puţura având functia de
director în calitate achizitor, pe de o parte
si
Societatea Comercială ______________________________________ cu sediul în localitatea
_______________, ______________________________________, înmatriculată la Registrul
Comerţului sub nr. _____________________, CF ________________________________, cont
nr. __________________________________________ deschis la ______________________,
reprezentată prin ______________________________________________
in calitate de furnizor, pe de alta parte.
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. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in
perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de
nationalitatea furnizorului.
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internationala de Comert (CIC).
i. 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;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

Pagina 1

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.
3.3 Termenul “ore” sau orice referire la “ore” reprezinta orele din programul normal de lucru,
respectiv intervalul orar 09.00-17.00 de Luni pana Vineri, cu exceptia zilelor libere sau a
sarbatorilor legale.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obliga sa îndeplinească contractul de achiziţie de videoproiector cu ecran de
proiectie conform specificatiilor din oferta.
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit
in prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este
de __________________ lei, la care se adauga ___________________ lei TVA, în total
__________________________ lei.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 20 zile calendaristice, începand de la data de
__________________.
6.2. – Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de ________________________.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe la data de____________________.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) Anexa 1. Specificații tehnice pentru videoproiector, ecran de proiectie și accesorii
9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in
Anexa 1.
9.2 - 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.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor in termen de 30 zile de la emiterea
facturii.
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10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce
achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp
posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota procentuala, în cunatum de 0,1 % pe zi din pretul contractului.
11.2 - In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta
cu o cota procentuala în cunatum de 0,1 % pe zi din plata neefectuata.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Receptie, inspectii si teste
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din Anexa 1.
12.2 – Receptia, inspectia si testele din cadrul receptiei finale se vor face la Colegiul Tehnic
INFOEL din localitatea Bistriţa.
12.3 - 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:
a) de a inlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor
tehnice.
13. Livrarea si documentele care insotesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligatia de a livra la destinatia finala respectiv la Colegiul Tehnic
INFOEL din localitatea Bistriţa, Calea Moldovei nr. 20, respectand termenul comercial stabilit;
13.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face dupa livrare si
dupa receptie, prin semnarea procesului verbal de recepţie de către reprezentantul autorizat al
acestuia.
13.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul recepţiei acestora.
14. Servicii
14.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile
accesorii furnizarii produselor, respectiv efectuarea tuturor activităţilor necesare pentru
instalarea, configurarea, testarea şi verificarea produselor livrate.
14.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita.
15. Perioada de garantie acordata produselor
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15.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite.
15.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este de 36 luni.
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea
acestora la destinatia finala.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
15.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a se prezenta in maxim 8
ore de la primirea acesteia pentru a constata defectiunea, urmand sa remedieze defectiunea sau
sa inlocuiasca produsul in perioada de timp conforma cu legislatia in vigoare, fara costuri
suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe
cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie, egală cu cea iniţială, care curge de la
data inlocuirii produsului.
15.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si
fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de
furnizor prin contract.
16. Ajustarea pretului contractului
16.1 – Preţul contractului este cel prevăzut in propunerea financiara.
16.2. – Preţul contractului nu poate depăşi suma prevăzută la art. 5.1 .
17. Amendamente
17.1 - 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.
18. Intarzieri in indeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada stabilită prin
prezentul contract.
18.2 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execitie,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
furnizorului.
19. Cesiunea
19.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara
sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.
20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - 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.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
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20.5 - 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.

21. Solutionarea litigiilor
21.1 - 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.
21.2 - 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 Judecătoria Bistriţa.
22 Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi ________________________________ prezentul contract in
doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Achizitor
Prof. Alina-Ofelia Puțura
.................................................
(semnatura autorizata)
LS

Furnizor
________________________
.......................................
(semnatura autorizata)
LS
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Anexa 1.
Specificații tehnice pentru videoproiector, ecran de proiectie și accesorii

Achizitor
Prof. Alina-Ofelia Puțura
.................................................
(semnatura autorizata)
LS

Furnizor
__________________________
.......................................
(semnatura autorizata)
LS
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