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PROIECT –

Contract de furnizare
nr.______________data_______________
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii, intre
Institutul Naţional pentru Cercetare Dezvoltare in Ingineria Electrică – INCDIE
ICPE - CA, cu sediul Splaiul Unirii, nr.313, Bucureşti sector 3, Telefon +(4021) 346
72 31, fax +(4021) 346 82 99, număr de înmatriculare J40/3800/2001, CUI
RO13827850,cont BCR sucursala Izvor, IBAN: RO52RNCB0076029424690001,
reprezentat prin Wilhelm Kappel, Director General, şi ec. Livia Stan, Director
Economic, in calitate de Beneficiar.
şi
................................................ cu sediul în..................................................., înregistrată
la Registrul Comerţului sub nr. ..........................................., cod fiscal
......................................, cont nr. ...........................................................deschis la
Trezoreria .............................., reprezentată prin .............................................., în
calitate de furnizor.
2. Obiectul si preţul contractului
2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract, ,, transformator alimentare trifazata” Cod CPV 31172000-2
2.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru
îndeplinirea contractului de furnizare a produselor prezentate la pct.2.1.
2.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către
achizitor este de ......................... lei, la care se adaugă T.V.A................................. lei.
3. Durata contractului
3.1. Durata contractului este de la data semnării lui de către ambele părţi şi până la
epuizarea convenţională sau legală a oricărei obligaţii asumate de către părţi,
inclusiv eventualele pretenţii fondate pe clauze contractuale.
3.2. Furnizorul se obligă să livreze şi să monteze produsele prezentate la pct. 2.1., în
maxim ………………………..de luni, de la data semnării contractului de furnizare
de către ambele părţi,conform graficului de livrare – Anexa nr. 2.
4. Definiţii
4.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel :
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia
de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului
oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 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;
g) zile - zile calendaristice în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile
lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a
primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui
termen exprimat astfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau
sâmbătă, termenul se încheie în expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.
5. Documentele contractului.
5.1. Documentele contractului sunt:
a) Documentaţia de atribuire nr. ................................din ............................., în baza
căreia s-a organizat procedura de achiziţie, prin “cerere de oferte”, a produselor
prezentate la pct.2.1.;
b) Propunerea tehnică şi financiară din oferta nr................................... din
.................................2013, pentru care aceasta a fost declarată câştigătoare;
f) Acte adiţionale, dacă vor exista.
6. Standarde
6.1. Produsele furnizate în baza contractului, vor corespunde standardelor privind
confecţionarea de produse de natura celor ce fac obiectul prezentului contract.
7. Caracterul confidenţial al contractului
7.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, făra acordul scris al celeilalte părţi :
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia către terţi, în afara
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada
de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile
contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea
contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii
necesare în vederea îndeplinirii contractului.

7.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de
informaţii referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la
cealaltă parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte parţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
7.3. (1) Încalcarea prevederilor la pct. 8 – Caracterul confidenţial al contractului,
atrage după caz, conform prevederilor legale în vigoare, răspunderea
administrativă, civilă sau penală a persoanei fizice sau persoanei juridice vinovate.
(2) În situaţia provocării unui prejudiciu material sau moral, partea în culpă va
suporta contravaloarea acestora, stabilită pe cale amiabilă sau de către instanţa
judecătorească.
(3) În situaţia furnizării neautorizate de către terţi, a unor date sau informaţii
confidenţiale pe parcursul derulării contractului, partea lezată are dreptul să
solicite suspendarea sau rezilierea contractului. După încetarea raporturilor
contractuale, partea lezată are dreptul să solicite angajarea răspunderii celeilalte
părti, potrivit alin. (1) si (2).
8. Drepturi de proprietate intelectuală
8.1. Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror :
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu
produsele achiziţionate şi legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
instalaţiile folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
b) daune – interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
9.Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
10. Recepţie
10.1.(1) Recepţia calitativă şi cantitativă se va efectua după livrarea produselor, la
sediul autorităţii contractante, de o comisie numită în acest sens, în prezenţa
delegatului/ţilor autorizat/ţi ai furnizorului, întocmindu-se un Proces-verbal de
Recepţie Calitativă şi Punere în funcţiune, semnat de părţi.
(2) În situaţia în care se constată livrarea incompletă a produselor sau
deteriorate, va fi întocmit un proces-verbal de neconcordanţă. Un exemplar al
acestui document va fi predat furnizorului care va trebui să livreze produsele lipsă
sau deteriorate în termen de 10 zile de la data încheierii procesului-verbal de
neconcordanţă.
(3) Pentru nelivrarea produselor lipsă sau deteriorate în termenul prevăzut
la pct. 11.1. (2), se vor percepe penalităţi conform pct. 21.1.
(5) Riscurile şi drepturile de proprietate asupra produselor se vor transfera de la
furnizor la achizitor, la data semnării procesului-verbal de recepţie cantitativă şi
calitativă fără obiecţiuni.
11. Condiţii de marcare, ambalare şi depozitare

11.1. Marcarea, ambalarea şi depozitarea se vor realiza conform cerinţelor din
Specificaţia tehnică aferentă Caietului de sarcini din Documentaţia de atribuire, în
baza căreia s-a organizat procedura de achiziţie.
12. Condiţii de livrare
12.1. Produsele vor fi livrate şi montate la sediul autorităţii contractante, Bucureşti,
Splaiul Unirii nr.313, Corp J, sector 3.
12.2. Data livrării este considerată data la care produsele sosesc la sediul autorităţii
contractante.
12.3. Produsele livrate vor fi însoţite de următoarele documente:
• declaratia oficiala a producatorului ca marfa sa este
confectionata/produsa conform directivelor si standardelor de calitate
implementate de Comunitatea Europeana –marcaj CE;
• Calitatea produselor trebuie certificata prin documente emise de
organisme acreditate in domeniul sistemului calitatii respectiv, factura
de livrare sa fie insoţita de certificat de calitate şi conformitate
• Certificate de Origine si Declaratii de Conformitate.
• Certificate de garantie;
• Declaratie de conformitate EC in conformitate cu HG 1022/ 2002 privind
regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului
12.4. Produsele vor fi livrate la parametrii tehnici minimi prevăzuţi în Specificaţia
tehnică a produselui, aferentă Caietului de sarcini din Documentaţia de atribuire.
12.5. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că
anumite elemante ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
13. Asigurări
13.1. Asigurarea produselor până la depozitul autorităţii contractante, este în
sarcina furnizorului.
14. Transport
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura transportul produselor până la depozitul
autorităţii contractante, cu mijloace adecvate preîntâmpinării deteriorării sau
degradării acestora.
15. Perioada de garanţie
15.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele sunt noi şi încorporeaza
toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor.
(2) Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele nu vor avea nici un
defect datorat materialelor, manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a
furnizorului şi că acestea sunt la parametrii tehnici minimi prevăzuţi în Specificaţia
tehnică aferentă Caietului de sarcini din Documentatia de atribuire.
15.2. Garantia produselor ofertate trebuie sa fie de minim 24 luni de la data
semnarii Procesului Verbal de Receptie Calitativa.
15.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice
plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

15.4.(1) La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui
produsele, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.
(2) Perioada de înlocuire a produselor este de maximum 10 zile de la data
notificării formulate de către autoritatea contractantă, cu excepţia situaţiei
prevăzute la pct.11.1(3).
16. Modalităţi de plată
16.1.(1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termen de 28
zile de la data primirii facturii fiscale, prin Ordin de Plată în contul furnizorului
deschis.
(2)Plata se face pe baza următoarelor documente:
• factura fiscală semnată şi ştampilată;
• procese-verbale de recepţie calitativă şi cantitativă;
• certificate de calitate şi garanţie, şi declaraţii de conformitate.
(3)Plata se va face astfel:
- 30 % - avans in termen de 15 zile de la incheierea contractului;
- 70 % - in termen de 15 zile de la livrarea si semnarea procesului verbal de
receptie, la sediul INCDIE ICPE-CA.
17. Actualizarea preţului contractului.
17.1. Preţul contractului este ferm şi nu poate fi modificat pe toata perioada de
derulare a acestuia
18. Amendamente
18.1. Părţile contractante pot, pe durata îndeplinirii contractului, să convină
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
19. Intârzieri în îndeplinirea contractului
19.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în termenele
stabilite în prezentul contract.
19.2. Cu excepţia prevederilor clauzei 24, întârzierea în îndeplinirea contractului dă
dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului, potrivit prevederilor
clauzei 21.1
20. Penalităţi, daune-interese
20.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeste să îşi
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce
din preţul contractului, ca penalităţi o suma echivalentă cu o cotă de 0,1 % din
preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
20.2. În cazul în care achizitorul nu onorează factura în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei prevăzute la clauza 17.1(1), acesta are obligaţia de a plăti, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1 % din plata neefectuată pentru
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
21. Rezilierea contractului
21.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare şi de a
pretinde plata de daune-interese.

21.2. 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 măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului
public.
22. Cesiunea
22.1. Este permisa doar cesiunea creantelor din acest contract, obligatiile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.
23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.3. 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.
23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
23.5. 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 daune-interese.
23.6. În nici o situaţie nu poate fi invocată forţa majoră ca fiind rezultatul unui act
managerial al furnizorului.
24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Achizitorul şi furnizorul vor face 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.
24.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative 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.
25. Limba care guvernează contractul
25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
26. Comunicări
26.1. (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.
26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telegramă, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
27. Legea aplicabilă contractului
27.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
28 Dispoziţii finale
28.1. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.
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