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CONTRACT FURNIZARE DE PRODUSE
NR. ………………din…………………..

1.Părțile
1.1.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui,
adresa sediu: mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, cod 730168, telefon/fax: 0335 401 166, cod
fiscal 4359555, cont RO72TREZ24A670308592200X, deschis la Trezoreria Vaslui, reprezentată
prin Lucian Onciu Valentin- manager si Maria Arsene - contabil șef, denumit în continuare
achizitor, pe de o parte
şi
1.2.
……………………………….. sediu : ..............................., Cod fiscal ..................., cont
............................................................, reprezentată prin ................................................................,
denumit în continuare furnizor, pe de altă parte
au încheiat prezentul contract având următoarele clauze :
2. Obiectul contractului
2.1. Furnizorul se obligă ca, în baza contractului încheiat cu achizitorul, să furnizeze produse de
curatenie conform caietului de sarcini nr.418/15.03.2018 la adresa autorității contractante, în
condițiile convenite în prezentul contract de furnizare de produse.
2.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de furnizare a produselor.
3. Preţul contractului
3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este de ……………………..
3.2. Plata se va face în lei, pe bază de factură, cu ordin de plată, trimestrial după recepția produselor.
4. Durata contractului
4.1. Durata contractului: de la semnarea contractului și până la recepția produselor din ultimul
trimestru, decembrie 2018.
5. Obligațiile părților
5.1. FURNIZORUL se obligă:
a) să furnizeze produsele la standardele si/sau specificațiile prezentate în caietul de sarcini anexat;
b) să furnizeze produsele în termenul de livrare specificat în caietul de sarcini;
c) să transmită în timp util toate datele solicitate de achizitor ;
d) să respecte condițiile caietului de sarcini.
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5.2. ACHIZITORUL se obligă:
a) să recepționeze produsele în termenul convenit ;
b) să efectueze plata către prestator în termenul convenit în prezentul contract;
c) să pună la dispozitia prestatorului orice informatie pe care o consideră necesară pentru îndeplinirea
contractului.
6. Standarde
6.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în
caietul de sarcini.
6.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele
sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.
7. Clauza penală
7.1. În cazul în care una din părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau și le îndeplinește în
mod necorespunzător, va plăti celeilalte părți penalități pentru daune interese.
7.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu 0,1%/ zi intarziere din preţul produselor nelivrate.
8. Ambalare
8.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât să ajungă în bună stare la
destinaţia finală.
8.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protectiei
coletelor (cutii, foi de protectie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
9. Livrarea si documentele care însotesc produsele
9 .1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele în ultima lună a fiecărui trimestrului pentru
anului 2018, la sediul Autorității Contractante.
9.2. Furnizorul va transmite achizitorului toate documentele care însotesc produsele.
9.3. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa
receptie, prin semnarea de primire pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
9.4. Livrarea produselor se considera încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de receptie a produselor.
10. Perioada de garantie acordata produselor
10.1.Furnizorul are obligatia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi și nefolosite.
De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricarei alte actiuni sau
omisiuni a furnizorului.
10.2. Perioada de garantie acordata produselor de către furnizor este cea prevăzută în Legea nr.
449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.
10.3.Perioada de garantie a produselor începe cu data receptiei efectuate după livrarea acestora la
destinatia finala.
10.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație
ce apare în conformitate cu aceasta garanție.
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10.5. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în
timpul perioadei de garantie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie
care curge de la data înlocuirii produselor. Perioada de inlocuire a produselor este de 15 zile de la
notificare.
11. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului
11.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, cu acordul ambelor părți.
11.2. Contractul poate fi suspendat numai cu acordul părților.
11.3. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe
judecatoresti în următoarelor cazuri:
a) la expirarea duratei stipulate în contract ;
b) prin acordul părților ;
c) când una din părți nu își execută obligațiile prezentului contract;
d) în caz de forță majoră.
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 caietul de sarcini prezentat.
12.2. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a
produselor.
12.3. Dacă vreunul dintre 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; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
12.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a 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. Ajustarea pretului contractului
13.1. Prețul contractului nu se ajustează.
14. Amendamente
14.1. Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
15. Cesiunea
15.1. Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligatiile sale asumate prin contract,
fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
15.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.
16.Soluționarea litigiilor
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16.1 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 legătură cu
îndeplinirea contractului.
16.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze
de către instanțele judecătorești competente din România.
17. Forţa majoră
17.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 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.
17.4. 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.
17.5. 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.
18. Comunicări
18.1. Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
18.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
18.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.
19. Limba care guverneaza contractul
19.1. Limba care guverneaza contractul este limba română.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Părtile au înțeles să încheie azi ………………………………, prezentul contract s-a încheiat în
2 (două) exemplare, un exemplar pentru achizitor și un exemplar pentru furnizor.
ACHIZITOR,
C.J.C.P.C.T. VASLUI

FURNIZOR,
…………………………………………..

