CONTRACT

DE

FURNIZARE

Nr. din
ÎN TEMEIUL LEGII NR .

98 DIN 19 MAI 2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE,

SA ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE FURNIZARE

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. _________________ cu sediul în ________ str. _______________, nr. ___,
înregistrată
la
Registrul
Comerţului
sub
nr.
____________,
contul
____________________
deschis
la
Trezoreria
________________,
Cod
fiscal____________, tel:____________fax.-reprezentată prin ________________,
email:_______________, în calitate de furnizor, pe de o parte
şi
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „PANAIT ISTRATI” BRĂILA , cu sediul în Brăila, Str.
Piața Poligon, nr 4, cod fiscal 4205769, cont bancar RO03TREZ24A670302203030X
deschis la Trezoreria Brăila, reprezentată prin domnul Dragoș Adrian Neagu cu funcția de
manager, în calitate de achizitor, pe de altă parte.
2. DEFINIȚII
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. furnizor şi achizitor – părţile contractante așa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c. prețul contractului – prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor
asumate în contract;
d. forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi
inevitabil, 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,
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;
f. standard – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în
Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g. zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.
3. INTERPRETARE
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3.1 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice, dacă
nu se specifică în mod diferit.
3.2 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Clauze obligatorii:
4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI :
4.1. Furnizorul se obligă să livreze produsele (componente electronice) COD CPV
_______________, aşa cum sunt definite în Anexa B, care face parte integrantă din
prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească
Furnizorului produsele furnizate, din bugetul autorităţii contractante, prin O.P în
contul de trezorerie al Furnizorului, în maxim 15 de zile de la emiterea facturilor
de către Furnizor.
5. PREȚUL CONTRACTULUI:
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate,
plătibil Furnizorului de către Achizitor, este de _________ Lei cu TVA inclus,
din care TVA reprezintă _______Lei, conform Anexei A.
5.2 Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului produsele furnizate, din bugetul
autorităţii contractante, prin OP, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maxim 15
zile de la emiterea facturilor de către Furnizor.
6. DURATA CONTRACTULUI :
6.1. Durata prezentului contract este de 5 zile de la data semnării de părțile
contractante.
7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:
7.1. Documentele contractului sunt:
a) Anexa A;
b) Anexa B.
8. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI :
8.1. Furnizorul se obligă să livreze produsele la standardele prezentate în anexa B la
contract.
8.2. Furnizorul răspunde pentru neconformitatea produselor și este obligat să
înlocuiască produsele neconforme în termenul legal de garanție de ___ luni de la
data încheierii procesului verbal de recepție.
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8.3. Furnizorul este deplin responsabil pentru furnizarea produselor până la locația
achizitorului pe cheltuiala sa.
8.4. Furnizorul se obligă să livreze produsele în termen de maxim 3 zile de la
transmiterea comenzii. De asemenea, Furnizorul se obligă să emită factura aferentă
produselor livrate, în data în care are loc livrarea/recepţia şi va fi înmânată
Achizitorului conform art. 5.2 din prezentul contract.
9. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI :
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele la data sosirii acestora, la sediul
instituției din Brăila, Piața Poligon nr.4.
9.2. Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului produsele furnizate, din bugetul
autorităţii contractante, prin O.P, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maxim
15 zile de la emiterea facturilor de către Furnizor.
10. RECEPȚIE ŞI VERIFICĂRI:
10.1. Achizitorul are obligația de a verifica produsele livrate pentru a stabili
conformitatea cu prevederile din propunerea tehnică.
10.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica produsele și
conformitatea lor cu specificaţiile din Anexa B la contract.
11. SANCȚIUNI PENTRU ÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR :
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să-şi îndeplinească
obligațiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul
contractului, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din
prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligațiilor.
11.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligațiile în termen de 15 de zile de
la expirarea perioadei convenite, precizată la art. 9.2 din prezentul contract, atunci
acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
11.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi,
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept
reziliat conform art. 18.1 și de a pretinde daune-interese.
11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau
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despăgubire pentru Furnizor. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI :
12.1. Prețul contractului este ferm, având în vedere că acesta produce efecte juridice în
3 zile de la data transmiterii comenzii.
13. AMENDAMENTE :
13.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor
circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii contractului, precum şi în situaţiile prevăzute de
prezentul.
14. CESIUNEA:
14.1. Furnizorul are obligația de a nu transfera obligațiile asumate prin contract, fără să
obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului.
14.2. Cesiunea fără acordul Achizitorului nu va exonera Furnizorul de nici o
responsabilitate sau obligație asumate prin contract.
15. FORȚA MAJORĂ:
15.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2. Forța majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate
prin contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
15.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariția acesteia.
15.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat, în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau
la dispoziție în vederea limitării consecințelor.
15.5. 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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16. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR:
16.1. Achizitorul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între
ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
16.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi
Furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerț şi
Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti competente din România.
17. COMUNICĂRI :
17.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
17.2. Orice document scris în acord cu art. 17.1, trebuie înregistrat atât în momentul
transmiterii cât şi în momentul primirii.
17.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail
cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
18. REZILIEREA CONTRACTULUI:
18.1. 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 daune-interese.
18.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în
cel mult 30 de zile de la apariţia 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 respectiv ar fi contrară interesului
public.
18.3. În cazul prevăzut la clauza 18.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
18.4. Prin acordul părţilor.
19. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI :
19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL :
20.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
Prezentul contract conține 6 pagini și două anexe A și B, a fost încheiat astăzi
_________ 2017 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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FURNIZOR,

ACHIZITOR,

SC __________________

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
„PANAIT ISTRATI” BRĂILA

________________
Administrator/ Director

Manager,
Dragoș-Adrian NEAGU

Contabil șef
Angelica- Veronica VÎLCEA

Consilier Juridic
Lenuța DONE
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ANEXA A
VALOAREA FINANCIARĂ A PRODUSELOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI NR.
_____ DIN ___________
DENUMIRE PRODUSE :
COD CPV:
Descriere:
Garanția este de _______ luni de la data încheierii procesului verbal de recepție a
produselor. Livrarea la sediul achizitorului.
Valoare
..................................................................... Lei
Valoare TVA
..................................................................... Lei
Valoare totală contract, cu TVA inclus ............................................. …Lei

Furnizor,

Achizitor,
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

SC ___________________

„PANAIT ISTRATI” BRĂILA

_______________
Administrator/ Director

Manager,
Dragoș-Adrian NEAGU

Contabil șef
Angelica-Veronica Vîlcea

Consilier juridic
Lenuța DONE
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ANEXA B
Lista produselor:

Furnizor,

Achizitor,
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

SC _____________________
________________

„PANAIT ISTRATI” BRĂILA

Administrator/Director

Manager,
Dragoș-Adrian NEAGU

Contabil șef
Angelica-Veronica Vîlcea

Consilier juridic
Lenuța DONE
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