
Formular nr. 10

Contract de furnizare
data

1. Pdrtil e con tra ctan te

in temeiul LegiigB/2016 privind achiziliile publice, s-a incheiat prezentul contract de furnizare,
intre

COMUNA PIRJOL, judeful BACAU, cod pogtal 607430, telefon 02341384016,fax02341384024, cod fiscal
4455498, cont trezorerie RO74TRE20635006XXX000058, deschis La Trezoreria municipiului
Moinesti, reprezentatd prin dl. LUPU VASILE- Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,

9i

1:::: 
* 

:::: ::{:;^,"'f:' *v;^,,,x11;:
cod cont (trezorerie, bancl)

prin
funclia(denumirea conducltorului),

in calitate de furnizor, pe de altd parte.

2. DefiniSii
2.1-inprezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract-prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitorSi furnizor- pirgile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. presul contractului - prelul pletibil furnizorului de cdtre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrali gi corespunzitoare a tuturor obligafiilor sale, asumate prin
contract;

d. destinalie frnald - locul unde furnizorul are obligalia de a furniza produsele;
e. forp majord - reprezintl o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibili gi inevitabili, care se afld in afara controlului oricirei pdrli, care nu se
datoreazi gregelii sau vinei acestora, gi care face imposibild executarea gi, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolulii,
incendii, inunda;ii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aplrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci enuntiativ5. Nu este considerat forli
majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrfi;

f. zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.
(se adaugd orice ce alsi termeni pe care pdrfile inleleg sd ii defineascd pentru contract)

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se
specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul Si prelul contractului

4.L- Furnizorul se obligi sd furnizeze, respectiv si vAndi si sd livreze: dotari electronice birou si
active necorporale ,, ............" (denumirea produselor Si modelului) pentru obiectivul
,,REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA ASEZAMANTULUI CULTURAL IN
LOCALITATEA PUSTIANA, COMUNA PIRJOL, JUDETUL BACAU', in termen de ........... zile de
la semnarea prezentului contract gi in conformitate cu obligaliile asumate.

nr.

telefon/fax
fiscal



4.2. Achizitorul se obligd si pldteascd furnizorului prelul convenit pentru indeplinirea
contractului de furnizare dotari electronice birou si active necorporal€ - ,, ............" (denumirea
produselor Si modelului) pentru obiectivul ,,REABTLITAREA, MoDERNTZAREA sI DOTAREA
ASEZAMANTULUI CULTURAL IN LOCALITATEA PUSTIANA, COMT]NA PIRJOL, JUDETUL
BACAU".
4.3. Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful produselor livrate gi al
furnizarelor accesorii prestate, pletibil furnizorului de cdtre achizitor conform graficului de pld;i,
este de ...lei, din care T.V.A. ................Iei.

5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de 60 zlLE, adicd de la .. pani la

6. D ocum en tel e con tra ctul u i
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel pufin)t
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd Si propunerea ftnanciard;
c) graficul de indeplinire a contractului;
d) graficul de pldyi;
e) garanlia de bund execalie dacd este cazul;
Q angajamentul ferm de susfinere din partea unui terfi dacd este cazul;
g) docum ent/proces-verbal de predare-primire;
h) documentul de garanfie;
i) document/proces-verbal privind punerea in funcfiune;
1) d o cu m en t/pro ces -verbal p ri vi n d i n stru i rea p ers o n a I u I u i d e expl oa ta re;
(se enumerd, dupd caz, toate documentele pe care pdrlile inleleg sd le considere ca fiind parte
i n te rgra n td a co n tra ctu I u i)

7. Obligaliile principale ale fitrnizorului
7.L. Furnizorul se obligi sd furnizeze, respectiv sd vAndi si si livreze: dotari electronice birou si
active necorporale - ,, ............" (denumirea produselor gi modelului) , produsele definite in
prezentul contract.
7.2. Furnizorul se obligi sI furnizeze produsele la standardele gi/sau performangele prezentate
in propunerea tehnicd.
7.3. Furnizorul se obligi sI furnizeze produsele in perioadele/la datele previzute prin graficul de
livrare prezentat in propunerea tehnicd, anexi la contract.
T.4.Furnizorul se obligi si despigubeasci achizitorul impotriva oriciror:
i) reclamatii gi acliuni in justifie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectual5 (brevete, nume, mirci lnregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instala;iile sau utilajele folosite pentru sau in legaturl cu produsele achizifionate, gi
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturi, aferente, cu exceplia situaliei in care
o astfel de incilcare rezulti din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

8. Obligafiile principale ale achizitorului
8.1. Achizitorul se obligi sd achizilio\eze, respectiv si cumpere gi si pliteasci preful convenit in
prezentul contract.
8.2. Achizitorul se obligi sI receplioneze produsele in termenul convenit.
8.3. Achizitorul se obligi sd pliteasci prelul produselor citre furnizor ln termen de maxim 30 de
zile de la data receptiei produselor furnizate. Plilile in valutd se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale.
(se precizeazd termenul de platd de la emiterea facturii Si, dupd caz, graficul de plata).



9. Sanqiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
9.1 - in cazulin care, din vina sa exclusivd, furnizolul nu igi indeplinegte obligaliile asumate prin
contract intr-o perioadi de 30 zile, atunci achizitorul este indreptilit de a deduce din prelul
contractului, ca penalitd;i, o sumd echivalenti cu o coti procentual5 de !o/o calculatd pentru
fiecare lund sau fracliune de luni incepAnd cu ziua imediat urmitoare termenului de scaden!5,
pAnd la indeplinirea efectivd a obligafiilor.
9.2 -in cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile, atunci acesta are
obligalia de a pl5ti, ca penaliti;i, o sumi echivalentd cu o cotd procentuali de !o/o din suma
datoratl calculatd pentru fiecare lund sau fracliune de lund incepAnd cu ziua imediat urmitoare
termenului de scadenfi, pAnI la indeplinirea efectivi a obligaliilor.
9.3 - Nerespectarea obliga;iilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pdrfi, in mod
culpabil, dd dreptul pirlii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului gi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4' Achizitorul igi rezervl dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o notificare scrisi
adresatd furnizorului, fdrd nici o compensafie, daci acesta din urmi dd faliment, cu condilia ca
aceasti denunlare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la acliune sau desplgubire pentru
executant. in acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru
partea din contract indepliniti pAnI la data denunlirii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
10. GaranSia de bund execulie a contractului
L0.1. - (1)Executantul are obligalia de a constitui garanlia de bunl execulie a contractului in
termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

2) Achizitorul are obligagia de a elibera garanlia pentru participare in cel mult 3 zile
lucritoare de la data constituirii garanliei de buni execufie.
10.2. (1) Cuantumul garanliei de bunl execulie a contractului reprezinti 5 o/o din preful acestuia
fara TVA; In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelare cu noua
valoare a contractului.
Garanlia de bund execulie se poate constitui prin instrument de garanfie, virament bancar sau

relineri succesive din sumele datorate pentru facturi parliale,
In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5000 lei achizitorul are
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.
in cazul in care garanlia se va constitui prin instrument de garanlie, aceasta devine anexa la
contract, iar in cazul in care garanlia se va constitui prin relineri succesive din facturile inaintate
la platd, contractantul are obliga;ia de a deschide un cont la dispozilia autoritdtii contractante, la
trezorerie, iar suma iniliale care se depune de citre contractant in contul astfel deschis este de

0,5% din prelul contractului de executie TVA inclus.
(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractantd urmeazd si alimenteze acest

cont prin relineri succesive din sumele datorate gi cuvenite contractantului pAni la concurenta
sumei stabilite drept garanlie de bund execulie in documentalia de atribuire. Autoritatea
contractanti va dispune ca unitatea si ingtiinleze contractantul despre virsf,mAntul efectuat,
precum gi despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele

contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al achizitorului care

se prezinta la trezorerie cat si de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisa a achizitorului in



favoarea caruia este constituita garantia. Contul astfel deschis este purtdtor de dobAndi in
favoarea contractantului.

10.3 Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:
- in termen de 14'zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor ce face
obiectul contractului de achizitie publica si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridica! pana
la acea data pretentii asupra ei;
1,0.4 - Garantia produselor este distincti de garanlia de bunl execulie a contractului

11. Recepfie, inspeclii Si teste
L1.1. Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta gi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaliile din anexa/anexele la contract.
t1.2. (l) Inspecliile gi testirile la care vor fi supuse produsele, cAt gi condigiile de trecere a
recepliei provizorii gi a recepliei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul
contract.
(2) Achizitorul are obligalia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentanlilor sii
imputernicili pentru efectuarea receptiei, testelor gi inspecfiilor.
11.3. Inspectiile gi testele din cadrul recepliei provizorii 9i recepliei finale (calitative) se vor face
la destinatia final5 a produselor, respectiv la sediul achizitorului, din sat Pustian4 comuna Pirjol,
judepul Bacau.
(se precizeazd destinalia finald a produselor)
1,t.4.Dacd vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificafiilor, achizitorul
are dreptul si il respingd, iar furnizorul fdri a modifica pretul contractului are obliga;ia:
a) de a inlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca produsele sI corespundd specificaliilor lor
tehnice.
1L.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa gi, dacl este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amAnat datoritl faptului cI produsele au fost inspectate gi testate de furnizor, cu sau firi
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrlrii acestora la destinalia finald.
11.6. Prevederile clauzelor L1.l-1L.4 nu il vor absolvi pe furnizor de obligafia asumirii
garanliilor sau altor obliga;ii previzute in contract.

12. Ambalare Si marcare
12.t. (7) Furnizorul are obligalia de a ambala produsele pentru ca acestea sd faci fayd, fird
limitare, la manipularea duri din timpul transportului, tranzitului gi expunerii la temperaturi
extreme, la soare gi la precipitafiile care ar putea si apard in timpul transportului gi depozitdrii
in aer liber, in aga fel incAt si ajungd in bund stare la destinatia finalS.
(2) in cazul ambal5rii greutSlilor gi volumelor in cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este
cazul, distanla mare pAnd la dgstinafia finali a produselor gi absenla facilitelilor de manipulare
grea in toate punctele de tranzit.
12.2. Ambalarea, marcarea gi documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta
strict cerinlele ce vor fi special prevdzute ln contract, inclusiv cerintele suplimentare.
(se precizeazd aceste cerinfq inclusiv cele suplimentare Si orice alte instrucliuni ulterioare
cerate de cdtre achizitor)
12.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum gi toate materialele necesare
protecfiei coletelor (palefi de lemn, foi de proteclie etc.) r5mAn in proprietatea achizitorului.

73. Liwarea Si documentele care insolescprodusele
13.1. Furnizorul are obligalia de a livra produsele la sediul achizitorului, din sat. Pustiana,
comuna Pojorit4 judelul Bacau. respectAnd:
a) datele din graficul de livrare gi



b) termenul comercial stabilit.
13.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligalia de a comunica, in scris, atAt
achizitorului, cAt gi, dupd caz, societilii de asiguriri datele de expediere, numlrul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de incdrcare gi locul de descdrcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insolesc produsele:
document/certifi cat de garanfie.
(se precizeazd documentele care vor insoli produsele)
13.3. Certificarea de cdtre achizitor a faptului ci produsele au fost livrate parlial sau total se face
dupi instalare gi dupd recepfie, prin semnarea de primire de citre reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
L3.4. Livrarea produselor se considerl incheiatd in momentul in care sunt lndeplinite
prevederile clauzelor de receplie produselor.

14. Asigurdri
14.L. Furnizorul are obligalia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva
pierderii sau deteriordrii neprevlzute la fabricare, transpor! depozitare gi livrare, in funclie de
termenul de livrare convenit: maxim 30 zile de la data transmiterii ordinului de incepere a
serviciilor de furnizare si constituirii garantiei de buna executie.

75. Furnizare
15.1. Pe lAngd furnizarea efectivi a produselor, furnizorul are obligalia de a presta gi furnizarele
accesorii furnizdrii produselor, tiri a modifica pre;ul contractului.
15.2. Furnizorul are obligalia de a presta furnizarele, pentru perioada de timp conveniti, cu
condigia ca aceste furnizare sd nu elibereze furnizorul de nicio obligalie de garanlie asumati prin
contract.
(se precizeazd perioada de timp convenitd pentru prestarea furnizarelor)

76. Perioada degaranSie acordatd produselor
16.1. Furnizorul are obligalia de a garanta bunurile furnizate - ,, ...................." (denumirea
produselor gi modelului) furnizate prin contract sunt noua, nefolosite. De asemenea, furnizorul
are obligalia de a garanta cd toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca
urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceplia cazului cAnd proiectul gi/sau
materialul este cerut in mod expres de citre achizitor) sau oricdrei alte acliuni sau omisiuni a
furnizorului gi cd acestea vor funcliona la parametrii solicitafi, in condipii normale de
funclionare.
16.2 - (1) Perioada de garanlie acordati pentru bunurile furnizate - ,,

(denumirea mlrcii gi modelului) de citre furnizor este de 36luni.
(2) Perioada de garanlie a produselor incepe cu data recepliei efectuate dupi livrarea gi
instalarea acestora la destinalia finald.
16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plAngere sau
reclamalie ce apare in conformitate cu aceastl garanfie.
L6.4.La primirea unei astfel de notificdri, furnizorul are obligatia de a remedia defecliunea sau
de a inlocui produsul in maximum 30 de zile, fdrd costuri suplimentare pentru achizitor.
Produsele care, in timpul perioadei de garanfie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiazi de o
noud perioadd de garanlie care decurge de la data inlocuirii produsului.
16.5. DacI furnizorul, dupi ce a fost ingtiin;a! nu reu$e$te si remedieze defectul in perioada
conveniti, achizitorul are dreptul de a lua misuri de remediere pe riscul $i pe cheltuiala
furnizorului gi firl a aduce niciun prejudiciu oriclror alte drepturi pe care achizitorul le poate
avea fali de furnizor prin contract.

7 7. Aj ustarea preful u i con tra ctu I u i
L7.t - Pentru produsele livrate gi pentru serviciile prestate, pldlile datorate de achizitor



furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiari, anexi la contract.
t7.2 - Pretul contractului este ferm 9i nu se ajusteazd.

78. Subcontractanli
18.1. Furnizorul are obligafia, in cazul in care subcontracteazd pirli din contrac! de aincheia
contracte cu subcontractanlii desemnafi, in aceleagi condifii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
L8.2. (l) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractanlii desemnali.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele incheiate
cu acegtia se constituie in anexe la contract.
18.3. (1) Furnizorul este pe deplin rispunzitor fali de achizitor de modul in care igi indeplinegte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor fa;5 de furnizor de modul in care igi
indeplinegte partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor daci acegtia nu igi
lndeplinesc partea lor din contract.
18.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificatd achizitorului gi nu va
determina schimbarea prelului contractului.

19. intdrzieri tn tndeplinirea contractului
19.1. Furnizorul are obligalia de a lndeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele
inscrise in prezentul contract
L9.2.Dacd pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respectd perioada/perioadele de
livrare convenite, este dreptul achizitorului de a solicita penalitSli furnizorului, cu exceplia forlei
majore.

20. Forla majori
20.1. For;a majori este constatati de o autoritate competentd.
20.2. Forla majorl exonereazd pdrgile contractante de indeplinirea obliga;iilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care.aceasta acfioneaz5.
20.3. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forlei majore, dar fdri a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrlilor pAnd la aparilia acesteia.
20.4. Partea contractanti care invocd forla majori are obligatia de a notifica celeilalte pdrfi,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice misuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitdrii consecintelor.
20.5. Partea contractanti care invoci forga majord are obligafia de a notifica celeilalte pdrfi
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
20.6.Dacd forta majorl aclioneazi sau se estimeazdcd.va acliona o perioadd mai mare de 6luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pirli incetarea de drept a prezentului contrac!
fdri ca vreuna din pirli si poatd pretinde celeilalte daune-interese.

2 7. Sol ulionarea litr'giilor
21.1. Achizitorul gi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legituri
cu indeplinirea contractului.
2L.2.Daci,, dupi 15 de zile de la lnceperea acestor tratative, achizitorul gi furnizorul nu reutesc
si rezolve in mod amiabil o divergenfi contractuali, fiecare poate solicita ca disputa sI se
solulioneze de cltre instanlele judecitoregti din RomAnia.



22. Limba care guverneazd contractul
22.L - Limba care guverneazd contractul este limba romdni.

23. Comunicdri
23.t. (l) Orice comunicare intre pir;i, referitoare la indeplinirea prezentului contrac! trebuie si
fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii, cAt gi in momentul
primirii.
23.2. Comunicirile intre pdrti se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail, cu condi;ia confirmirii in
scris a primirii comunicirii.

24. Legea aplicabild contractului
24.L - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Pirlile au lnleles si incheie azi ........,........ prezentul contract in doud exemplare, cAte unul
pentru fiecare parte.
(se precizeazd data semndrii de cdtre pdrfi)

Achizitor,
COMUNA PIRIOL

(s em n d tu rd a u toriza td)
LS

Furnizor,

(semndturd autorizatd)
LS


