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Proiect cofinaniat din Fondul Social European prin Programul Opera{ional Capital Uman2014-2020

Proiect CoFinanlat din Programul Operalional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritar6,4 -,,Incluziunea sociald gi combaterea sd.r[ciei",
Obiectiv Specific 4.1. ,,Reducerea numdrului de persoane aflate in risc de sdrdcie qi excluziune sociald din
comunitdlile marginalizatein care existd populalie aparlinAnd minorit[1ii rome, prin implementarea de
mdsuri integrate".
Cod Contract: POCU/1 38 I 4 I I I I I 4866
Titlul proiectului:,,Comunitatea Motilor Harnici"

CONTRACT DE FURNIZARB
nr.
Preambul
in temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziliile publice, prin care se reglementeazdprocedurile
de atribuire a contractelor de achizi[ie publicd, s-a incheiat prezentul contract de fwnizare de produse,

intre

LTL DOCUMENTARY S.R.L. Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, Nr. 18, jud.
Alba, telefon/fax: 0258-811495, cod fiscal:20462608, cont RO4l RNC80003118555560022, deschis la
Banca Comerciala Sucursala Alba Iulia, rcprezentala Gdban Vasile Lucian, in calitate de achizitor, pe de
o parle
qi

Tel./Fax:

pnn

2.

,

cu sediul in
, Str
fiscal
cod
numdr
de inmatriculare
,
,
in calitate de furnizor, pe de alta parte.

Nr._,

jud.

, reprezenlald

Delinilii

2.1 - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - reptezintd prezentul contract qi toate Anexele sale.
b, achizitor Si furnizor - pa(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. preNul contractului - pre[ul platibil furnizorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d.produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa,/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se oblig[, prin contract, sd le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitdli legate de furnizarea produselor, cum ar
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcJiune, asistenfa tehnic[ in perioada de garanJie, gi orice
alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cAnd plir-r
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major[ gi esential[ a componentelor rczultd.un produs nou,
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bazd,, prrn scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctd de nalionalitatea furnizorului.
g. destinalieJinuld - locul unde furnizorul are obligalia de a furniza produsele;
h. ternnenii comerciali de livrare vor fi interpreali conform INCOTERMS 2000 - Camera InternaJionalS
de Comer"f (CIC).

-

i. forla majord
un eveniment mai presus de controlul pdlfilor, care nu se datoreazd greqelii sau v1nel
acestora, care nu putea ft prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea gi,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rd:zboaie, revolulii, incendii,
inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii apdrute ca Lrrmare a unei carantine, ernbargou,
enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat fortd rnajord un eveniment asemenea celor
de mai sus care, frrd, a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor

uneia din parfi;
zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

j.

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

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obliga sdfurntzeze produsele care fac obiectul contractului Furnizare de materiale pentru
derularea cursurilor ,,Lucrator in tamplarie" pentru proiectul: ,,Comunitatea Motilor Harnici"
POCU/13814111114866 in perioada/perioadele convenite in prezentul contract, in conformitate cu cerinlele
din caietul de sarcini, propunerea tehnicd, propunerea hnanciard gi comenzile achizitorului.
4.2 - Achizitorul se obliga sd pldteasca prelul convenit in prezentul contract.
4.3 - Dacd dupd expirarea perioadei de valabilitate a contractului nu s-a atins pretul contractului sau
produsele nu au fost furnizate respectiv achizitionate in totalitate, acest lucru nu creeazd obligalii nici uneia
din puirli.
5.

Pretul contractului

5.1 Prelul maxim al contractului, respectiv preful produselor livrate este de
lei fbra TVA, la
care se adaugd TVA in valoare de
lei, cu respectarea prelurilor din formularul de oferta si
propunerea financiard declaratf, cAgtigdtoare.

Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract incepe odatd cu semnarea

6.

lui de ambele parli qi se incheie in

data

Executarea contractului
- Termenul de livrare a produselor este de maxim 5 zile de la data primirii comenzii de cdtre furnizor.

7

.

7

.1.

o c umente le co ntract ului
8.1 - Documentele contractului sunt:

8. D

- Caietul de sarcini;
- Oferta, respectiv propunerea tehnicd ;i propunereafinanciard, inclusiv clarificdrile din perioadcr
de evaluare,'

9. Obligaliile principale ale furnizorului
9.1- Irurnizorul se obliga sd, furntzeze produsele la standardele gi/sau performanlele prezentate in
propunerea tehnicd, in urma comenzii lansatd de achizitor.
9.2 - Furnizorul se obliga sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
- reclamalii gi acfiuni in justiJie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald

(brevete, nume, mdlci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizilionate, gi
- daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceplia situaJiei in care
o astfel de inc5.lcare rczultd. din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

10. Obligaliile principale ale achizitorul.ui
10.1 - Achizitorul se obliga sd receptioneze produsele la livrare

10.2 - Achizitorul se obliga sa lanseze comanda in functie de necesitatile proiectului, fdrd a se obliga sa
achizilioneze canttlatea maxim6, urmand a se obliga sd pldteascd preful produselor cdtre furnizor in termen
de 30 de zlle de la primirea facturii, pebaza documentelor specificate in caietul de sarcini.
10.3 - DacE.achizitorul nu onoreazdfacturile intermenul perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul
de a sista llrarea produselor. Imediat ce achizitorul igi onoreazd obligafiile, furnizorul va relua livrarea
produselor in cel mai scurl timp posibil.

ll.

Snncliuni pentru netndeplinirea culpabild a obligaliilor
in cate, din vina sa exclusivd, furnizorul nu reuqegte sd-gi indeplineasca obligaliile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitd\r, o sumd echivalent[ cu o cotl
procenluald de 0,1 o/o lzi de int6rziere din preJul contractului neonorat,
11.2 - In cazul in care achizitorul nu igi onoreazd obligatiile in termenul perioadei convenite, atunci acestuia
ii revine obligafia de a pl5.ti, ca penalitdli, o sumd echivalentd cu o cotd procentuald de 0,1 o/o lzi deintlrziere
din plata neelectuatd.
1 1.3 - Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdrli, in mod culpabil
qi repetat, d[ dreptul pdr\irlezate de a considera contractul de drept rezihat gi de a pretinde plata de daune11

.1 - In cazul

interese.

IL4 - Achizitorul igi rezervd dreptul

de a renunJa la contract, printr-o notificare scrisd adresatd furnizorului,
o compensafie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condi{ia ca aceastd anulare sd nu prejudicieze

fbra nici
sau sd afecleze dreptul la acfiune sau despdgubire pentru furnizor" In acest caz,furnizorul are dreptul de a

pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea
unilaterale a contractului,

din contract

indeplinitd pind la data denun![rii

Cluuze specijice
12, Garanlia cle bunii execulie a contractului
I2.lQ) - Furnizorul nu are obligalia sd constitui e garantia de bund execuJie a contractului.

inspeclii Si teste
Receptia
se va efectua de catre beneficiarul produselor sau reprezentant al acestuia in prezenta unui
delegat imputernicit de ofertant. Reprezentantul beneficiarului are dreptul de a inspecta Ei/sau a testa
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specifrcaliile din caietul de sarcini.
13.2 - Inspecliile gi testele din cadrul receptiei se vor face la destinalia finald a produselor.
13.3 - Dacd unele produse nu corespund cantitativ sau calitativ,reprezentantul benefrciarului are dreptul sd
respingd produsele respective, iar ofertantul are obligatia de a le inlocui pe propria sa cheltuiald, in termen
de maxim 48 ore.
I3.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa gi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amdnat datoritd faptului c[ produsele au fost inspectate gi testate de furnizor, cu sau {drd participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrdrii acestora la destina{ia finald.
13.5 - Certificarea de cdtre achizitor a faptului cd produsele au fost livrate parlial sau total se face dupd
receplie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru
livrare.
13. Receplie,

13.1

14. Livrarea Si documentele care tnsolesc produsele
14.1 . Furnizorul are obligatia de a livra produsul conform graficului de livrare/notelor de comanda emise
de ackrizitor 1a sediul acestuia respectand:
a) termenul de livrrare si

b) conditiile comerciale stabilite prin contract.
I4.2, Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care insotesc produsul:
- Dispozitia de livrare sau Avizul de expeditielFactura fiscala, dupa caz;
- Certif,rcat de garantie, dupa caz.
14.3.Livrarea proodusului se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor referitoare la receptia produrselor.
1

5. Aj ustarea

prelului contract ului

15.1 - Pentruprodusele livrate, pldtile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate inpropunerea
financiard, anexd la contract.
15.2 - Pre{ul contractului nu se actualizeazd,.
16. Amendamente
16.1 - ParJile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstan{e carelezeazd interesele comerciale
legitirne ale acestora qi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.

21. Swbcontractanli
2Ll - Furnizorul are obligaJia,in cazul in care parli din contract le subcontracteazd, de a incheia contracte
cu subcontractan\n desemnafi, in aceleagi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
21"2 - (1) Furnizorul are obligafia de aprezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractanf ii desemnali.
(2) Lista subcontractanfilor, cu datele de recunoaqtere ale acestora, cAt gi contractele incheiate cu acegtia se
constituie in anexe la contract.
2L3 - (1) Furnizorul este pe deplin rdspunzator fa{d de achizitor de modul in care indeplineqte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fa{d de furnizor de modul in care iqi indeplinegte partea sa
din contract,
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd" acegtia nu igi indeplinesc
partea lor din contract.
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pre{ul contractului gi va fi notifrcatd achizitolului.

intarzieri tn inileplinirea contractului
22.1 - Furnizorul are obligafia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in

22.

graficul de livrare.
22.2 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respectd graficul de livrare/notele de
comand4 acesta are obligaJrade a notifica, in timp util, achizitorului; modificareadateilperioadelor de
furnrzare asumate se face cu acordul parfilor, prin act adilional.
22.3 - in afara cazului in care achizitorul este de aeord cu o prelungire a termenului de executie, orice
rntdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitali furnizorului.
23" Cesiunea

23.1 - Furnizorul se obliga sd nu transfere total sau parJial obligafiile asumate prin contract, fard sd obfin[,
in prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garan[ia sau orice alte obligaJii
asumate prin contract.
24. Forla majord
24.1 - ForJa majord este constatatd de o autoritate competentd.
24.2 - Fo(a majord exonereazd par\ile contractante de indeplinirea obligaJiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
24.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac{iune a fortei majore, dar fard" a prejudicia
drepttrrile ce li se cuveneau partilor pdnd,la aparilia acesteia.
24.4 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obligafia de a notifica celeilalte pdrfi, imediat gi in
mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitarii
consecintelor.
24.5 - Dac5. forJa majord actroneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard, ca vreuna
din parJi sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.
5. S o lulionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul gi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rczolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea

2

contra.ctului.

25.2 - Dacd, dupa 1 5 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitolul gi furnizorul nu reuqesc sd rezolve
in mod amiabil o divergenJd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solu{ionezede cdtre
instanfele judecdtoregti din Ronrania,
27. Limba care guverneazd contractul
27 .\ - Lifnba care guverneaz6, contractul este limba romAnd.

28. Comunicdri

28.I - (1) Orice comunicare intre p[rti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s[ fie
transmis[ in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii cdt gi in momentul primirii.
28.2 - Comunicdrile intre pdrli se pot face qi prin telefon, fax sau e-mail cu condi{ia confirmdrii in scris a
primirii comunicdrii.
29, Legeu aplicabild

contrsctului

29.1 - Contractul va fi interoretat conform lesilor din Romdnia.
Pd{ile au inleles sd incheie azi
, in Alba Iuha, prezentul contract in doua
pentru
exemplare, cAte unul
fiecare parle.

Achizitor

LTL DOCUMENTARY SRL
Administrator,
G6ban Vasile Lucian

Furnizor.

