ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA GALDA DE JOS
Nr..............din......................
PROIECT
CONTRACT DE FURNIZARE
Dotari cu echipamente tehnologice pentru ,, Amenajare spatiu de agrement in zona Vaii
Galzii , localitatea Galda de Jos”
Preambul
1.În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Hotărârii Guvernului României
nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atriibuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice , cu modificarile si completarile ulterioare , a intervenit prezentul contract de furnizare între:
Articol 1 - Părtile contractante
Comuna Galda de Jos, cu sediul social în localitatea Galda de Jos, str. Principala, nr. 90, județul Alba,
având Cod de Înregistrare Fiscală: 4561928, cont ................................................................. deschis
Trezoreria Alba Iulia reprezentată prin d-nul Raica Romulus , având funcția de Primar, în calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte
si
_____________, adresă ________, str. ________, nr. __, bl. ___, sc. __, judeţul ____, telefon/fax
__________, număr de înmatriculare _________, cod fiscal _______, cont (trezorerie, bancă)
______________, reprezentată prin _________, funcţia __________, în calitate de furnizor, pe de
altă parte
Articol 2- Termeni si definitii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract si toate anexele sale.
b. Achizitor si Furnizor - părtile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul plătibil Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - produsele cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă,
prin contract, să le furnizeze Achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitătile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, depozitarea si orice alte asemenea obligatii 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 si esentială 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 si serviciilor poate fi distinctă de nationalitatea
Furnizorului.
g. destinatie finală - locul unde Furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare - vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internatională de Comert (CIC);
i. forta majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revolutii,incendii, inundatii
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă, ci enuntiativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare,
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face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din părti;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
Articol 3 - Interpretare
3.1 – În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, 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.
3.3 - Cuvintele referitoare la persoane sau părti vor include societătile si companiile, precum si
orice organizatie având personalitate juridică.
3.4 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
3.5 - Referintele la orice acte normative se consideră a face referire si la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.6 - Cu exceptia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este
expres prevăzut prin clauzele sale, ci si la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă
obligatiei respective, după natura sa.
Articol 4 - Obiectul contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze si sa monteze Dotari cu echipamente tehnologice
pentru,, Amenajare spatiu de agrement in zona Vaii Galzii , localitatea Galda de Jos”
conform propunerii tehnice anexe la prezentul contract, în perioada/perioadele convenite, în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească pretul convenit în prezentul contract pentru produsele
furnizate.
Articol 5 - Pretul contractului
5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul Dotarilor cu echipamente
tehnologice, plătibile Furnizorului de către Achizitor pentru obiectivul de investiții -Amenajare
spatiu de agrement in zona Vaii Galzii , localitatea Galda de Jos”este de
……………………. Lei fără TVA. La prețul total se adaugă ……………. lei, reprezentând TVA,
conform prevederilor legale în vigoare.
5.2 – Pretul prezentului contract fără TVA este ferm pe toată durata de executie a contractului.
Articol 6 - Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de la data semnării și până la data stingerii tuturor
obligațiilor contractuale ce decurg din acesta, inclusiv furnizarea bunurilor și plata aferentă
facturilor emise, dar și a perioadei de garanție oferită.
6.2 - Perioada de furnizare și de punere în funcțiune este de 30 zile lucratoare începând de la
data emiterii ordinului de livrare.
6.3 Recepţia calitativă a produselor se va realiza în termen de maxim 5 zile de la livrare.
6.4 După recepţia calitativă, subzistă clauzele referitoare la perioada de garanție, respectiv
obligațiile principale ale furnizorului aferente acesteia.
6.5 Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele părți
contractante a obligațiilor ce le revin conform contractului.
Articol 7 - Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe după semnarea prezentului contract ,constituirea garanţiei de
bună execuţie , şi emiterea ordinului de livrare.
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Articol 8 - Documentele contractului
8.1. Furnizorul va îndeplini obligatiile în conditiile stabilite prin prezentul contract si următoarele
anexe, parte integrantă din contract:
a) propunerea financiară a S.C.............................. S.R.L. din SICAP (DA................................).
b) propunerea tehnică
c) lista subcontractantilor si contractele de subcontractare, dacă este cazul
d) alte documente, potrivit legii.
8.2 - Documentele enumerate la art. 8.1 alcătuiesc contractul si trebuie considerate ca documente
care se explicitează reciproc, reprezentând anexe ale prezentului contract si fac parte integrantă
din acesta.
Articol 9 - Caracterul confidential al contractului
9.1. - Fără a aduce atingere derulării si executiei prezentului contract, Achizitorul are obligatia de
a asigura garantarea protejării acelor informatii pe care furnizorul le precizează ca fiind
confidentiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informatii ar prejudicia
interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea
intelectuală.
Articol 10 - Obligatiile Furnizorului
10.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile conform fiselor tehnice.
10.2 – (1) Furnizorul se obliga să furnizeze produsele la standardele prezentate în în propunerea
tehnică, anexe la prezentul contract.
(2) Furnizorul se obligă să supravegheze livrarea produselor si să asigure resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea.
(3) Furnizorul se obligă să asigure dotarea tehnică si să asigure materialele necesare furnizării la
care s-a angajat.
(4) Livrarea produselor se va face la sediul indicat de achizitor, produsele vor fi însotite de toate
documentele enumerate la articolul 17.1.
10.3 – (1) Furnizorul se obligă să transporte produsele în conditii de sigurantă, la locul de
distributie.
(2) Toate costurile de livrare la sediul achizitorului, încărcarea, descărcarea, manipularea,
montarea produsului, atât la livrare, cât si pe perioada de garantie, sunt asigurate de furnizor.
(3) În cazul în care, la predare - primire, unul sau mai multe dintre produsele achizitionate nu
respectă caracteristicile tehnice precizate în propunerea tehnică anexă la prezentul contract,
acestea se vor returna si nu vor fi achitate, urmând ca furnizorul să îsi achite obligatiile stabilite
prin contract.
10.4. – Furnizorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului si în
termenul indicat de acesta, orice deficientă în furnizarea produselor care fac obiectul prezentului
contract, cauzată de neîndeplinirea obligatiilor sale contractuale.
10.5. – Furnizorul este obligat să respecte instructiunile transmise de către achizitor, ca si cum
acestea ar fi parte a contractului însusi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în
integralitate.
10.6. – Furnizorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligatiilor sale contractuale si
după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislatia românească
aplicabilă.
10.7 – Furnizorul se obligă să anunte imediat achizitorul si să contribuie la minimizarea efectelor
negative apărute ca urmare a unor cauze de fortă majoră care determina întârzieri în furnizarea
produselor sau chiar întreruperea temporară a acestuia.
10.8 – Furnizorul se obliga să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
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i) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătura cu produsele achizitionate, si
ii) daune-interese, cheltuieli, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu exceptia situatiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
10.9. – Dacă furnizorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice, toate
aceste persoane vor răspunde solidar de îndeplinirea obligatiilor din prezentul Contract. Persoana
desemnată de asociere să actioneze în numele sau în cadrul contractului va avea autoritatea de a
reprezenta si angaja contractual asocierea.
10.10 – Furnizorul nu îsi va modifica componenta sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a
achizitorului. Orice modificare a componentei asocierii, fără acordul prealabil scris al
achizitorului va fi considerată o încălcare a prezentului contract.
10.11 – Produsele furnizate trebuie să fie noi, fără utilizare anterioară. Produsele livrate vor fi
sigilate si etichetate în mod corespunzător de către producător.
10.12 – Furnizorul se obligă să livreze produsele împreună cu toate accesoriile necesare punerii în
functiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres prin caietul de sarcini.
10.13 Furnizorul se obligă ca în prețul ofertat să asigure montajul bunurilor ofertate – dacă
bunurile necesită montaj.
Articol 11 - Obligatiile Achizitorului
11.1 – Achizitorul se obligă să achizitioneze, respectiv să cumpere si să plătească pretul convenit
în prezentul contract.
11.2 – Achizitorul se obligă să plătească pretul produselor către Furnizor în termenul convenit.
11.3 – Achizitorul se obligă sa pună la dispozitia furnizorului orice facilităti si/sau informatii pe
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică si pe care le consideră necesare îndeplinirii
contractului.
Modalităti de plată
11.4 – (1) Plata produselor se efectuează în termen de 30 de zile de la data semnării fără
obiectiuni de catre ambele parti a procesului verbal de receptie cantitativă si calitativă si
intocmirea facturii fiscale .
(2) Facturile fiscale vor păstra identic denumirile produselor din oferta tehnică.
Articol 12 - Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligatiilor
12.1 – (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuseste, pe parcursul perioadei de
derulare a prezentului contract, să-si îndeplinească obligatiile asumate prin contract, atunci
achizitorul este îndreptătit de a percepe penalităti, de 0,1% din valoarea produselor nelivrate
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligatiilor.
(2) În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuseste, pe parcursul perioadei de
derulare a prezentului contract, să-si îndeplinească obligatiile asumate prin contract, atunci
achizitorul este îndreptătit de a calcula si percepe penalităti, de 0,1% din pretul contractului rămas
de executat până la îndeplinirea perioadei de furnizare pentru fiecare zi de întârziere până la data
încetării de drept a contractului sau a rezilierii acestuia.
(3) În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termen de 30 de zile
de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plăti, ca penalităti, o suma
echivalenta cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligatiilor.
12.2. - Achizitorul îsi rezervă dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nicio compensatie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în
conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările
ulterioare, cu conditia ca această renuntare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la actiune
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sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denuntării unilaterale a contractului.
12.3. - Achizitorul îsi rezervă dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată furnizorului, fără nicio compensatie, în conditiile în care achizitorul, din motive temeinice, nu
mai poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denuntării unilaterale a
contractului.
12.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract în cazul în care dosarul de achiziţie
depus spre verificare la instituţia finanţatoare nu este avizat. fara a obliga autoritatea contractanta la
plata de daune-interese.
Clauze specifice
Articol 13 - Garanția de bună execuție a contractului
13.1.– Furnizorul va constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 5% din valoarea contractului
fara TVA, respectiv ............... lei fara TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de furnizare , pe întreaga durată de valabilitate a prezentului contract.
13.2- Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis în condiţiile legii de o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate
de asigurări, conform prevederilor art. 40 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.
13.3 – (1) Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate
pentru facturi parţiale. În acest caz executantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct
la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de către executant în contul deschis,
nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Executantul trebuie să facă
dovada plăţii sumei iniţiale de ........ lei (0,5% din preţul contractului).
(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont
prin reţineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei
stabilite drept garanţie de bună execuţie. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul despre
vărsământul efectuat, precum și despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria
Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al
autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de
bună execuţie. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.
13.4. – (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu furnizează, furnizează cu întârziere sau furnizează
necorespunzător bunurile prin raportare la obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru
furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
(2) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în
executarea prezentului contract, inclusiv în perioada de garanție a bunurilor sau în cazul rezilierii
contractului din motive imputabile furnizorului, precum și în cazul prejudiciilor produse în execuția
obiectului contractului, din vina furnizorului, ori în alte situații prevăzute de lege. În cazul în care
prejudiciul produs de furnizor este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, furnizorul
este obligat să-l despăgubească pe achizitor integral și întocmai.
13.5. – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data
încheierii procesului-verbal de predare-primire, recepție calitativă și punere în funcțiune, dacă
achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
Articol 14 - Ambalare și marcare
14.1 - Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la
manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la
precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului, în așa fel încât să ajungă în bună stare
la destinația finală.
14.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției
coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc) rămân în proprietatea Achizitorului.
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Articol 15 - Transport
15.1 - Produsele vor fi transportate de la furnizor către destinația indicată de achizitor.
15.2 – Furnizorul va livra și pune în funcțiune echipamentele la locul indicat de către achizitor.
Toate costurile de livrare vor fi suportate de furnizor.
15.3 Costurile necesare transportului, costurile de încărcare/descărcare, manipulare, inclusiv
asigurările pe perioada transportului sunt incluse în preţul contractului.
Articol 15 - Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 - Furnizorul are obligatia de a începe furnizarea produselor de la data semnarii contractului
de furnizare de ambele parti.
15.2 - Furnizarea produselor în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părti,
termen care se calculează începând cu data semnării contractului .
Articol 16 - Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a începe furnizarea produselor începând de la data semnarii
contractului de furnizare de ambele parti.
16.2 - (1) Furnizarea produselor în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de
părţi, termen care se calculează de la data semnării contractului.
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului
de către Furnizor, îndreptăţesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a
produselor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord perioada de
furnizare şi vor semna un act adiţional, nefiind afectate prin acesta calitatea şi cantităţile iniţiale,
astfel cum au fost acestea prevăzute în ofertă, precum şi preţul contractului.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenul de furnizare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru Achizitorului, în termen de 3 zile, înainte de data de
furnizare. Modificarea datei de furnizare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
16.4 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi
Furnizorului.
Articol 17 - Livrarea și documentele care însoțesc produsele
17.1 – Furnizorul are obligația de a livra produsele conform prevederilor din prezentul contract și
caietul de sarcini, anexă la prezentul contract. La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele
documente:
- Factură fiscală in original; proces verbal de predare primire cu menționarea seriilor
bunurilor – unde este cazul; procesul verbal de receptie calitativă și punerea în funcțiune cu
menționarea seriilor bunurilor – unde este cazul; document de certificare a calitătii, intocmit
conform reglementarilor legale in vigoare; certificat de garantie – unde este cazul; manual
de utilizare în original şi traducere în limba romană şi Manual de instruire şi de operare în
original şi traducere în limba romană – unde este cazul.
17.2 – (1) Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor referitoare la recepția produselor.
(2) Toate costurile de livrare la adresa indicată de beneficiar, încărcarea, descărcarea,
manipularea, montarea produselor sunt în sarcina furnizorului.
(3) Furnizorul va participa la verificarea produsului livrat.
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Articol 18 - Perioada de garantie, Receptie, inspectii si teste
18.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract în termen de
maxim 5 de zile de la terminarea furnizării produselor.
18.2 – Receptia calitativă si cantitativă se va face la de către achizitor, iar orice neconformitate a
produselor livrate va fi consemnată în procesul verbal de receptie cantitativă si calitativă.
18.3 – (1) Dacă vreunul dintre produsele livrate nu corespunde specificatiilor, Achizitorul are
dreptul să îl respingă si să nu îl plătească, iar Furnizorul are obligatia, fără a modifica pretul
contractului, de a înlocui produsele respinse.
(2) Termenul de garantie acordat va fi de: - 5 ani .Prin garantie se întelege asigurarea functionării
normale a obiectului contractului (înlocuiri gratuite de piese defecte cu altele noi), conform
performantelor tehnice si documentatiei tehnice emise de producător. Furnizorul se obligă ca până
la expirarea perioadei de garantie să asigure inspectia si asistenta tehnică pentru eventualele
probleme tehnice si de exploatare, pe cheltuiala sa.
(3) În perioada de garanţie a produselor, în cazul defectării unor componente, sau în cazul
constatării apariției unor defecte de fabricație care nu au putut fi sesizate/observate, în cadrul
recepției, acestea se remediază prin grija şi pe cheltuiala furnizorului de persoane autorizate.
Furnizorul are obligaţia de a ridica componentele defecte de la sediul beneficiarului prin grija şi
pe cheltuiala sa, în termen de maxim 48h de la sesizare. Actul de sesizare se poate transmite prin
mail,fax. Elementul defect se va înlocui cu unul similar de către furnizor, urmând ca produsele
înlocuite să beneficieze de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii efective şi a
punerii în funcţiune a acestora la achizitor.
(4) În cazul în care furnizorul nu remediază defectiunea constatată în termen de cel mult 5 zile de
la data înstiintării în scris de către beneficiar, achizitorul este îndreptătit să perceapă penalităti în
cuantum de 0,01% din pretul contractului pe fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a
obligatiei sale de remediere.
(5) Remedierea defectiunii se va face la sediul beneficiarului, iar în cazul unor defectiuni mai
grave echipamentele se vor transporta la sediul furnizorului de către acesta.
18.4 - Prevederile clauzelor privind garantia de bună executie nu îl vor absolvi pe Furnizor de
obligatia asumării garantiilor sau de alte obligatii prevăzute în contract.
18.5. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
18.6. – Achizitorul va initia toate demersurile legale aferente organizării si efectuării receptiei
produselor ce constituie obiectul prezentului contract si va comunica furnizorului procesul verbal
de receptie în termen legal.
18.7. - La momentul recepţie produselor se va semna un proces verbal de recepţie calitativă.
18.8. - Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor de la furnizor către achizitor are loc în
urma plătii integrale a contractului, dar nu mai devreme de semnarea de către ambele părti, fără
obiectiuni, a procesului verbal de receptie cantitativă si calitativă. Riscurile aferente dreptului de
proprietate rămân în sarcina furnizorului până la momentul receptiei.
Articol 19 - Ajustarea pretului contractului
19.1 - Pentru produsele furnizate, plătile datorate de achizitor furnizorului sunt tarifele declarate
în propunerea financiară, anexă la contract.
19.2 - Pretul contractului fără TVA este ferm si nu se ajustează.
Articol 20 - Subcontractanti
20.1 - Furnizorul are obligatia, în cazul în care subcontractează părti din contract, de a încheia
contracte cu subcontractantii desemnati, în aceleasi conditii în care el a semnat contractul cu
Achizitorul.
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20.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului contractele încheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la
prezentul contract.
20.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător fată de Achizitor de modul în care el si
subcontractantii săi îndeplinesc contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fată de furnizor de modul în care îsi îndeplineste
partea sa din contract.
20.4 - Niciun subcontractant nu poate fi implicat în executarea Contractului fără acordul scris
prealabil al Achizitorului. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu
si-a îndeplinit partea sa din contract sau si-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea
subcontractantului nu va modifica pretul contractului si nu se va efectua decât după notificarea
Achizitorului si primirea aprobării din partea acestuia.
20.5 - Furnizorul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în cazul în care
înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul
contract.
Articol 21 - Conflictul de interese
21.1 - Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de
achizitie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire
aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la încheierea contractului, sub
sanctiunea nulitătii contractului respectiv pentru cauză imorală.
Articol 22 - Încetarea contractului
22.1 – Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele
părti a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul părtilor sau ca urmare a
disparitiei, fără vina niciuneia dintre părti, a unui element esential al contractului, astfel cum
acesta este definit în legislatia aplicabilă.
22.2 - Suplimentar fată de cauzele de încetare definite anterior în cadrul articolului 21.1,
Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) după acordarea
unui preaviz de 5 zile Furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităti si fără interventia vreunei
autorităti sau instante de judecată, în oricare dintre situatiile următoare, dar nelimitându-se la
acestea:
a) Furnizorul nu furnizează produsele conform cu prevederile prezentului contract;
b) Furnizorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 12 ore notificării emise de către
Achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligatiilor din
prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare si la timp a furnizării produselor;
c) Furnizorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instructiunile emise de către Achizitor;
d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o
hotărâre judecătorească definitivă;
f) Furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe
care Achizitorul o poate justifica;
g) împotriva Furnizorului a fost pronuntată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire
la fraudă, coruptie, implicarea într-o organizatie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna
intereselor financiare ale CE;
h) în cadrul unei alte proceduri de achizitie sau proceduri de acordare a unei finantări din bugetul
CE, Furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al
neexecutării obligatiilor sale contractuale;
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i) are loc orice modificare organizatională care implică o schimbare cu privire la personalitatea
juridică, natura sau controlul Furnizorul, cu exceptia situatiei în care asemenea modificări sunt
înregistrate într-un act aditional la prezentul contract;
j) aparitia oricărei alte incapacităti legale care să împiedice executarea prezentului contract;
k) furnizorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronuntate de judecătorul-sindic.
22.3 - În termen de 5 zile după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor
furnizate si toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii.
22.4 – (1) Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptătit să recupereze de la
Furnizor fără a renunta la celelalte actiuni la care este îndreptătit în baza prezentului contract,
orice pierdere sau prejudiciu suferit.
(2) În oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza furnizarea fie direct, fie
prin încheierea unor alte contracte/acorduri cu terte părti, costurile respective fiind imputabile
furnizorului.
22.5 - În urma unui preaviz de 20 de zile acordat Achizitorului, Furnizorul poate rezilia prezentul
contract dacă Achizitorul:
a) nu îsi îndeplineste obligatia de plată către Furnizor a sumelor datorate acestuia în baza oricărei
certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în prezentul
contract;
b) suspenda furnizarea produselor sau a oricărei părti a acestora pentru mai mult de 60 de zile
pentru motive nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa Furnizorului;
22.6 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit
anterior acesteia în temeiul prezentului contract.
22.7 - În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi Furnizorul pentru orice
pierdere sau prejudiciu suferit. Aceasta plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la
depăsirea, prin însumarea tuturor plătilor efectuate în baza prezentului contract, a pretului
contractului din prezentul Contractul de furnizare.
22.8 – (1) Achizitorul îsi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul în cel mult 10 zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care
conduc :
a) - la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar
fi contrară interesului public;
b) - la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi
economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligatiilor contractuale;
(2) Dreptul de denuntare unilaterală a contractului din partea achizitorului este valabil si pentru
situatia sistării alocării resurselor financiare pentru îndeplinirea prezentului contract.
(3) În cazul prevăzut mai sus, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denuntării unilaterale a contractului.
Articol 23 - Forta majoră
23.1 - Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2 - Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează.
23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.
23.4 - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti,
imediat si în mod complet, producerea acesteia si să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în
vederea limitării consecintelor.
23.5 - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti
încetarea cauzei acesteia în maximum 2 zile de la încetare.
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23.6 - Daca forta majoră actionează sau se estimează ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părti sa poată pretinde celeilalte daune-interese.
Articol 24 - Solutionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul si Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu
îndeplinirea contractului.
24.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc să
rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
solutioneze de către instantele judecătoresti competente din România.
Articol 24. Protecția muncii
24.1 – Activitatea de instruire , de orice fel , a personalului afectat executarii contractului il
priveste pe furnizor.Raspunderea privind comunicarea, cercetarea si inregistrarea eventualelor
accidente de munca produse pe durata si în legatura cu executarea prezentului contract revine,
sub toate aspectele si indiferent de gravitate, furnizorului , daca nu se dispune altfel prin normele
imperative ale Legii nr.319/2006 a securității si sănătații in muncă, cu modificările si
completările ulterioare , ale Hotărârii de Guvern nr.1091/2006 privind cerințele minime de
securitate și sănatate pentru locul de munca , ale Hotărârii de Guvern nr.1146/2006 privind
cerințele minime de securitate și sănatate pentru utilizarea in muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă , precum și a celorlalte acte normative incidente in materie de
securitate și sănătate în muncă.
24.2 – Furnizorul este pe deplin responsabil în executarea contractului și pentru respectarea
normelor privind protecția mediului , în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului.
Articol 25. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare parte
se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal,
respectiv cu Regulamentul European nr.679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate
in legătură cu protecția datelor cu caracter personal .
Articol 26 - Limba care guvernează contractul
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
26.2 - Daca există versiuni ale oricărei părti din contract, scrise în mai multe limbi, va prevala
versiunea în limba română;
26.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.
Articol 27 - Comunicări
27.1 - (1) Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris, la adresele mentionate în prezentul contract.
(2) Părtile au obligatia de a notifica orice schimbare a datelor de contact mentionate în prezentul
contract, în termen de 5 zile de la modificarea acestora.
(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul
primirii.
27.2 - Comunicările între părti se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmării în scris a primirii comunicării.
27.3 – În situatiile în care:
a. destinatarul transmite o înstiintare de schimbare a adresei, toată corespondenta va fi transmisă
în consecintă;
b. destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimtământ,
răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.
27.4. - Aprobările, certificatele nu vor fi retinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părti
i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie si celeilalte părti. Când se transmite o
înstiintare unei părti de către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie si celeilalte părti, după
caz.
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27.5. – În cazul în care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult două
notificări/adrese/înstiintări/comunicări etc. având acelasi obiect, transmise în temeiul prezentului
contract la ultima adresă declarată de către furnizor, notificarea/adresa/înstiintarea/comunicarea
etc. îsi va produce efectele de la data transmiterii, si nu de la data confirmării de primire.
Articol 28 - Legea aplicabilă contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
28.2 – Furnizorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementărilor din România,
precum si reglementărilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudentei Curtii de Justitie a
Uniunii Europene si se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea
sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea
acelorasi legi si reglementări.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

ACHIZITOR,

FURNIZOR

COMUNA GALDA DE JOS

...........................................

Primar,

Administrator ,

RAICA ROMULUS

..................................

Contabil,
VOICA ANGELA ELENA
Vizat juridic,
SIBISAN EMIL IOAN
Compartiment achiziţii publice,

LATIU FLORIN STELIAN
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