Contract de furnizare
nr.______________data_______________

Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare
de produse, între
1. Partile contractante
Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, cu sediul în Bucureşti,
B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, telefon 021.318.25.64, fax 021.318.28.88, cod fiscal 4602041, reprezentată
prin prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu - rector şi ec. Laura Iosub – director economic, în calitate de
achizitor
şi :
…………………… cu sediul in ..........................., cod postal ......, e-mail ............; tel. .......,
fax.......Cod fiscal (CUI): ................, numar de ordine in Registrul Comertului ................, cont trezorerie nr.
.....................deschis la Trezoreria ...................; reprezentată prin ........................., având funcţia de
administrator, in calitate de furnizor, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract, tinand seama de
urmatoarele definitii si interpretari:
Definiţii
1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa 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, 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 livrarii 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 si 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 interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de
Comerţ (CIC).
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la 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, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă 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.
Interpretari
a. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
b. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod
diferit.
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2. Obiectul principal al contractului
2.1 Furnizorul se obligă să furnizeze publicatii periodice straine achizitionate prin abonament pentru
perioada 01.01.2019-31.12.2019, necesare Bibliotecii Facultatii de Medicina Veterinara Bucuresti, la sediul
bibliotecii din Splaiul Independentei nr.105, sector 5, denumite in continuare produse, pe care furnizorul se
obliga sa le furnizzeze in conformitate cu prevederile din prezentul contract, caietul de sarcini propunerea
tehnica si dispozitiile legale in vigoare.
Livrarile includ si publicatiile suplimentare, inclusiv CD sau DVD –uri, care sunt incluse in pretul
abonamentului.
2.2 Livrarile se vor efectua in functie de data aparitiei publicatiilor.
2.3 Achizitorul urmează sa achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul
contract pentru produsele efectiv livrate. Achizitorul nu va efectua plati in avans.
3. Preţul contractului
3.1 Preţul contractului este in sumă de .................. lei la care se adaugă TVA (5%) in sumă de .......... lei.
Pretul total cu TVA este de ................. lei si include pretul produselor livrate şi a serviciilor accesorii
prestate (transport, manipulare).
3.2 Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de valabilitate a acestuia.
4. Durata contractului
4.1 Durata prezentului contract este pană la data de 31 decembrie 2019, cu drept de prelungire prin act adiţional
in condiţiile legii.
5. Executarea contractului
5.1 – Executarea contractului începe la data semnării lui de către ambele părţi.
6. Documentele contractului
6.1 Documente anexe ale contractului sunt:
a) caietul de sarcini
b) propunerea tehnica
c) propunerea financiara
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 Furnizorul se obliga sa desemneze o persoana responsabila de contract care sa administreze legatura cu
achizitiorul si sa rezolve toate situatiile speciale ce pot sa apara in perioada de derulare a contractului.
Persoana responsabila de contract desemnata de ………………….. este .................................... tel:
..................................
7.2 Publicaţiile vor fi aduse la sediul bibliotecii şi vor fi însoţite de avize de expediţie.
7.3 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in conformitate cu prevederile propunerii tehnice si
financiare.
7.4 În cazul în care furnizorulnu poate onora unele titluri din motive obiective (periodice care îşi încetează
apariţia etc.), acesta este obligat să aducă o dovadă scrisă în acest sens.
7.5- Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) 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
ii) 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.
7.6 – Daca furnizorul este instiintat de catre achizitor ca nu i-au fost livrate anumite publicatii, acesta este
obligat sa raspunda in scris în termen de maxim 7 zile despre situaţia acestora.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1. Achizitorul se obliga sa desemneze o persoana de contract care sa tina legatura cu responsabilul de
contract din partea furnizorului.
8.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor in termen de maxim 60 zile de la
facturare - dar numai dupa receptia periodicelor in conditiile pct. 10

2

8.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite la
pct. 8.2, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
8.4 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele sa semneze documentele de livrare emise de catre
furnizor, conform pct. 10, prin care se certifica furnizarea produselor în termenul convenit.
8.5 – In cazul publicatiilor lipsă achizitorul va trimite notificare scrisa furnizorului in care il instiinteaza
despre situatia creata.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor
9.1 - În 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 cotă
procentuală de 0,01 % pe zi din preţul contractului.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite la pct. 8.2, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,01 % pe zi din plata neefectuată, pană la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului,
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze
sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării
unilaterale a contractului.

Clauze specifice
10. Recepţie, inspecţii şi teste
10.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
10.2 - Publicaţiile vor fi aduse la sediul bibliotecii şi vor fi însoţite de avize de expediţie.
10.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl
respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate.
10.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
10.5 - Prevederile clauzelor 10.1-10.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor
obligaţii prevăzute în contract.
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 Contractantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în scopul asigurării
achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită, a contractului.
11.2 Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 10% din
valoarea contractului fără TVA, respectiv ............ lei, prin oricare dintre formele prevazute la art. 40 din HG
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
11.3. Garanţia de buna execuţie se constituie în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului
de ambele părţi.
11.4 Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare numai dupa ce furnizorul a facut dovada
deschiderii contului pentru garantia de buna executie.
11.5 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat,
dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, total sau parţial, obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.6 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea de catre
furnizor a obligaţiilor asumate.

3

12. Ambalare, marcare si manipulare
12.1 Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 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. Furnizorul va manipula produsele astfel incat sa nu produca prejudicii
acestora ori spatiilor/locatiilor Achizitorului in care acestea vor fi livrate si instalate.
12.2 Produsele vor fi ambalate, marcate şi insotite de documentaţia aferenta.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra in transe produsele la destinaţia finală, in functie de data aparitiei
publicatiilor.
13.2 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face după
recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de
furnizor pentru livrare.
14. Perioada de garanţie acordată produselor
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu va
avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului în care proiectul
şi/sau materialul este/sunt cerut/cerute în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni
a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
14.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie.
14.3- La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui sau remedia defectiunea în
perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
15. Amendamente
15.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
16. Forţa majoră
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 -Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
16.4 -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.
16.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
16.6 - 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
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 Preţul contractului este ferm, nu se actualizează.
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18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face 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 legatură cu îndeplinirea
contractului.
18.2 - Dacă, după 15 de 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 judecătoresti din Romania.
19. Subcontractanţi
19.1 Furnizorul are obligaţia, in cazul in care o parte din obligatiile din contract le subcontracteaza, sa
incheie contracte cu subcontractantii desemnati de acesta, in aceleasi conditii in care furnizorul a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2 (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se
constituie în anexe la contract.
19.3 Furnizorul este răspunzator faţă de achizitor atat pentru faptele proprii, cat si pentru cele ale
subcontractantilor desemnati de furnizor.
19.4 (1) Furnizorul poate schimba pe oricare dintre subcontractanti, numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract.
(2) Furnizorul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta, fara acceptul autoritatii
contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau
financiare initiale.
20. Limba care guvernează contractul
20.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicări
21.1 (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.
21.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
22. Legea aplicabilă contractului
22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
23. Incetarea contractului:
23.1 Prezentul contract încetează de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti, in
urmatoarele conditii:
- prin executare;
- prin acordul de voinţă al părţilor;
- prin denunţare unilaterală, in cazul neindeplinirii culpabile a obligatiilor prezentului contract de catre una
dintre parti, caz in care partea prejudiciata este obligata sa notifice cealalta parte despre neindeplinirea
obligatiilor, contractul putand fi reziliat dupa 5 zile de la primirea notificarii;
- prin denuntarea unilaterala de catre autoritatea contractanta in una din urmatoarele situatii prevazute la art.
223 alin. 1 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
- la expirarea termenului prevazut in contract;
- prin imposibilitate fortuită de executare, caz in care se vor aplica masurile legale speciale prevazute in
lege;
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- in cazul in care furnizorul este declarat in incapacitate de plati sau impotriva sa a fost declarata procedura
de insolventa;
- in cazul in care una din parti cesioneaza obligatiile sale prevazute de prezentul contract;
- din orice alte cauze prevăzute de lege.
23.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
23.3 Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului
Părţile au înţeles să încheie azi ...................... prezentul contract în trei exemplare, doua pentru achizitor si
unul pentru furnizor.
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