Proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii
CONTRACT DE FURNIZARE - model
nr. ____________ data______________
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de servicii
proiectare,
Între:
1.1. MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, conform art. 21 din Legea nr. 215/2001, Republicată,
denumită autoritate contractantă, având sediul în B-dul Oituz, nr. 17, telefon/fax 0234.324243/ 0234.313911, cod fiscal 4353250,
cont TREZORERIA ONEŞTI nr. RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal prin PRIMAR – ING. NICOLAE
GNATIUC, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
şi
1.2 – ....... (se va completa dupa adjudecare) .............. denumit operator economic adresă ............................................. telefon/fax
................................. număr de înmatriculare .................................. cod fiscal ........................... cont (trezorerie, banca)
......................................................................... reprezentat prin ..................................... funcţia .......................în calitate de furnizor,
pe de altă parte.
2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care
furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi: transportul,
asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii 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 şi esenţială 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 şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea furnizorului;
g) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h) termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC);
i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi
prevăzut în 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, embargo, 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;
j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa,
acolounde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. Furnizorul se obligă să confecţioneze şi să livreze coroane funerare, jerbe funerare, aranjamente florale, coșuri cu flori cu / fară
toartă, buchete de flori, flori tăiate în perioada / perioadele convenite, în baza comenzilor emise de achizitor.
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele
furnizate.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate este de (se va completa dupa adjudecare)
lei la care se adaugă TVA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
5.2. Produsele care fac obiectul acestui contract vor fi achiziţionate în funcţie de necesităţile achizitorului, pe bază de comenzi,
conform anexei la contract.

6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract are o durată de: 10 luni de la data semnării contractului de către achizitor, dar nu mai tarziu de 31.12.2018.
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6.2. Termenul de livrare nu poate fi mai mare de 2 ore de la data emiterii comenzii de către achizitor. Comenzile se vor emite in in
intervalul zilnic 08:00-17:00. Condiţia livrării se consideră a fi îndeplinită la data la care ultimul produs este livrat.
6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la data stingerii oricărei obligaţii între părţi.
7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a. specificaţiile tehnice (după caz);
b. propunerea tehnică şi financiară a ofertantului/furnizorului (inclusiv anexa);
c. anexa la contract
8. Obligaţii principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prevăzute în propunerea tehnică.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze în termenul prevăzut la art. 6.2., respectiv în maxim 2 (două) ore de la data emiterii comenzii de
către achizitor. Livrarea aranjamentelor florale se va efectua doar după ce Prestatorul transmite Beneficiarului fotografii ale
produselor care urmează a fi livrate, şi doar dacă cel din urmă este de acord cu livrarea tipului de aranjament floral realizat.
8.3. Comanda poate fi transmisă prin fax sau mijloace electronice de către persoanele abilitate ale autorităţii contractante. Decalarea
termenului de livrare se va face numai cu acordul autorităţii contractante, ca urmare a unei notificări şi doar în situaţii justificate de
furnizor. Nu vor fi acceptate livrări parţiale decât în cazuri de extremă urgenţă pentru autoritatea contractantă sau ca urmare a unei
situaţii de forţă majoră pentru furnizor. Ambele situaţii se vor înregistra prin documente justificative.
8.4 Furnizorul se obligă să se deplaseze la sediul achizitorului și să livreze toate bunurile comandate conform solicitărilor
achizitorului.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Facturarea se va face lunar, doar după efectuarea recepției calitative și cantitative de către autoritatea contractantă.
9.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de cel mult 30 de zile de la primirea facturii de către
beneficiar.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are
dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,5% din preţul total al
contractului fără TVA pentru fiecare zi de întârziere.
10.2. Nerespectarea obligaţilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii
lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată achizitorului, fără nici o compensaţie,
dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 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.
10.4. Daune:
a) Pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, furnizorul are obligația de a plăti achizitorului cu titlu de
daune –interese, o sumă în cuantum de 90 % din valoarea totală a contractului exprimată la art. 5 din acesta.
b) În cazul în care livrarea produselor acestora este numai parțială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit alin.1 se
calculează proporțional cu nivelul produselor nelivrate. Dacă nu se poate stabili proporția neexecutării contractului ori pentru
executarea totală, dar necorespunzătoare, furnizorul datorează achizitorului daune - interese în cuantum de 70% din valoarea totală a
contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale la acesta.
c) În cazul în care livrarea produselor este parțială și totodată, necorespunzătoare, furnizorul datorează achizitorului, cu titlu de
daune-interese, o sumă în cuantum de 50 % din valoarea totală a contractului
Clauze specifice
11 Garanţia de bună execuţie a contractului (nu este cazul)
12.Recepţie, inspecţii şi teste
12.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu
specificaţiile din anexa la contract.
12.2.Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de îndeplinire a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale
(calitative) vor fi comunicate furnizorului în cel mai scurt timp posibil.
12.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor,
sediul achizitorului, B-dul Oituz, Nr.17, Municipiul Onesti, Judetul Bacau
12.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar
furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate în termen de maxim 1 (o) oră de la comunicarea de către achizitor a neconformităţilor sau
b) de a face, în termen de maxim 1 (o) oră de la comunicarea de către achizitor a neconformităţilor, toate modificările
necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
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12.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că
produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora
la destinaţia finală.
13.Ambalarea şi manevrarea
13.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fară limitare, la manipularea dură din timpul
transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului
şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la
destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
13.2. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi special
prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare, conform specificațiilor.
14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele „franco depozit achizitor” la adresa autorității contractante, respectiv Municipiul
Onesti, B-dul Oituz, Nr.17, Judetul Bacau , respectând termenul comercial stabilit, fără nici un fel de costuri suplimentare.
14.2 Livrarea produselor se consideră incheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor.
14.3. În cazul în care cel puţin unul dintre bunurile furnizate nu coincide din punct de vedere al configuraţiei, preţului sau calităţii cu
cel din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a acţiona conform art. 12.4, iar în cazul în care abaterile se repetă,
autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul sau de a solicita daune compensatorii , dupa caz.
15.Asigurări (nu este cazul)
16. Ajustarea preţului contractului
16.1. Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea
financiară, document al contractului.
16.2. Preţul contractului nu se ajustează.
17. Amendamente
17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act
adiţional, numai în cazul unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la
data încheierii contractului.
18. Întârzieri în îndeplinirea contractului
18.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele în termenul prevăzut la art. 6.1.
18.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul prevăzut la art. 6.2, acesta are obligaţia de a notifica,
în timp util, achizitorul;
18.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea
contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
19. Cesiunea
19.1. Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al
achizitorului.
19.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
20. Forţa majoră
20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în
care aceasta funcţionează.
20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea
acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.5. 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 dintre părţi să poată pretinde celeilalte dauneinterese.
21. Clauza anticoruptie
21.1. Prestatorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia si mita. In consecinta, acesta nu va suferi,
promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promita sau sa acorde, prin intermediul angajatilor, membrilor din
conducerea acestora sau tertilor, beneficii sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal
scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacante si alte asemenea) angajatilor sau
membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor persoane aflate in relatii stranse similar acestora.
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21.2. In cazul unei incarcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, instantaneu, contractul existent
fara preaviz si fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1. - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere
sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
22.2. - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil
o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
23. Limba care guvernează contractul
23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
24.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1. Contractul se va interpreta conform legilor din Romania.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
ACHIZITOR
MUNICIPIUL ONEŞTI

FURNIZOR
(se va completa dupa adjudecare)

PRIMAR
ING.NICOLAE GNATIUC

reprezentat prin,
Administrator
(se va completa dupa adjudecare)

VICEPRIMAR
LAURA ABAGERU

DIRECTOR EXECUTIV D.E.F.
EC.TARLUNGEANU DANIEL

SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE SI EVIDENTA PATRIMONIU
EC. GHIBA DOINA

VIZA CFPP
Persoana responsabila

SERVICIUL JURIDIC SI AUTORITATE TUTELARA
CONS.JUR. ANGHEL IRINA-ELENA

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Responsabil Achizitie Publica
CONS.PINTILIE NICOLAE

RESPONSABIL CONTRACT
DIRECTOR DIRECTIA ADMINISTATIVA
MIHAILA GHEORGHE
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