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Invitaţie PRIVIND ACHIZIŢIA DIRECTĂ
Furnizare Tehnica de calcul FDI 0545

Surse de finanţare: fonduri proiect CNFIS-FDI-2018-0545

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează achiziţia directă
Furnizare Tehnica de calcul FDI 0545

Obiectul achiziţiei
Obiectul achiziţiei îl constituie/reprezintă achiziţia de Tehnica de calcul din sursa de
finanţare venituri proiect CNFIS-FDI-2018-0545
Cod CPV:
- 30213000-5 - computere personale
Criteriul aplicat
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut p e fiecare linie
de produs in parte. Ofertele financiare care depăşesc valoarea estimată pe fiecare linie în
parte nu vor fi luate în considerare.
Informaţii administrative: Caietul de sarcini şi Formularul de contract sunt ataşate prezentei invitatii.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI
Data limita de depunere a ofertelor 05.09.2018, ora 09,00
Condiţii de furnizare: conform caiet de sarcini următor:

Denumirea produsului si caracteristicile tehnice
minime solicitate

U/M
buc

Cantitatea
solicitata

Valoare
estimata lei
fara TVA

2

3

4

5

Buc

1

1.848

Buc

1

1.512

Buc

3

6.270

Videoproiector. Specificaţii minime: color cu
telecomanda, rezoluţie nativa minim 800x600,
intensitate luminoasa minim 3600 lumeni,
conectori HDMI, VGA, USB, boxe
Ecran proiecţie electric 200 cm x 200 cm,
telecomanda cu fir
Notebook (3) specificaţii minime: Intel® Core™ i57200U pana la 3.10 GHz, Kaby Lake, 15.6", Full
HD, 6GB, 1TB, DVD-RW

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Str. Universităţii nr. 13, 720 229 Suceava, România, Tel: +40 230 520 081, Fax: +40 230 520 080
Web: www.usv.ro

Sistem Desktop All-in-One (20) specificaţii
minime: processor Intel® Core™ i3-7100T 3.4
GHz, 21.5", Full HD, Non-Touch, 4GB, 1TB, DVDRW,WiFi, Mouse + Keyboard

Buc

20

41.150

Unitate Desktop specificaţii minime: Intel Core i57400, 8GB DDR4, HDD: 1TB-64mb cache
7200rpm, SSD 120gb, Intel HD Graphics, DVD
RW, conectivitate: reţea, wireless, mouse
ergonomie (scroll + minim 4000 dpi), tastatura

Buc

4

8.360

Buc

1

2.050

Buc

1

2.050

Buc

1

7.560

Abonament OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc
(27-calculatoare)

Buc

1

10.130

Abonament Skype Business x 12 luni

Buc

1

330

Multifuncţional laser printer specificaţii minime:
color A4, duplex, ADF, funcţie de scanare color
faţă-verso, rezoluţie imprimanta minim 600x600
dpi, rezoluţie copiere minim 600x600 dpi, rezoluţie
scanner minim 1200 x 600 dpi, conexiune USB +
reţea, compatibilitate Windows

Camera videoconferinta USB, Full HD, Rezoluţie
video: Full HD 1080p, Interfata: USB, Microfon:
Da, Compatibil Notebook: Da, Lentile: Zeiss,
Zoom: 4x zoom digital, Conexiune Wi-Fi; conector
HDMI; Bluetooth; autonomie baterie: min 15 ore;
Microfon, difuzor duplex, funcţie de anulare a
ecoului si suprimare zgomot
Abonament OEM Microsoft Windows 10 Pro 64 bit
Romanian (27-calculatoare)

Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de
fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt m enţionate doar p en tru identificarea
cu uşurinţă a tipului de produs si nu au ca scop favorizarea sau eliminarea anum itor furnizori sau a anumitor
produse. Aceste specificaţii v or fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Termen livrare: maxim 14 zile de la emiterea comenzii de către autoritatea contractantă.
Furnizorul va asigura toate materialele necesare instalării şi punerii în funcţiune la sediul
beneficiarului (cabluri, conectori etc.).
Termen de garanţie: minim 24 luni de la recepţia produselor.
Furnizorul va asigura:
- montajul echipamentelor in locaţia indicată de către beneficiar, inclusiv conectarea la reţeaua de
electricitate, respectiv, unitatea PC utilizata pentru prezentări (furnizorul va asigura toate
materialele necesare: cabluri, conectori, etc.).
- instalarea driverelor pentru toate componentele sistemului (furnizorul v a livra produsele
împreună cu driverele componentelor hardware ale acestora, actualizate la data livrării),
livrarea produselor în cutii etichetate, pe care se vor preciza specificaţiile tehnice îndeplinite în
corelaţie cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini.
- Furnizorul va asigura consumabilele necesare pentru punerea în funcţiune în bune condiţii a
echipamentelor in cadrul locaţiilor ce vor fi comunicate de către beneficiar.

Caracteristicile tehnice si funcţionale prezentate pentru produsele solicitate sunt minime, ele
putând fi ofertate la un nivel superior. In cazul in care nu pot fi satisfăcute to a te cerinţele minime
impuse, oferta se respinge.
La livrarea produselor, acestea vor fi insolite obligatoriu de următoarele docum ente:
declaraţie de calitate/conformitate pentru bunurile achiziţionate;
La punerea in funcţiune se vor încheia si se vor prezenta următoarele documente:
proces verbal de recepţie si punere in funcţiune ale bunurilor achiziţionate;
certificat de garanţie pentru minim 24 luni on-site.
Recepţie: Plata facturii/facturilor se face după întocmirea documentelor de recepţie, conform normelor
legale în vigoare.
Garanţia de bună execuţie: nu este cazul.
Preţul: preţul este ferm şi nu se ajustează.
Valabilitatea ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 zile calendaristice de la data
depunerii ofertei. Se solicită ofertă în lei fară T.V.A. pe fiecare linie de produs in parte., (acesta va avea
incluse toate cheltuielile necesare realizării prezentului contract).

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute î n prezentul Caiet de
sarcini. Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în
aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu termenii de referinţă din caietul de sarcini.
Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a efectua livrarea în acord cu
toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini. în cazul în care oferta nu respectă toate cerinţele
prevăzute în documentaţia de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.
Cu privire la Formularul de contract, ofertanţii vor depune o declaraţie prin care sunt de acord cu
clauzele contractuale obligatorii. Se permite formularea de amendamente pentru formularul de contract
odată cu depunerea ofertei, dar nu şi pentru secţiunea Clauze Obligatorii.
Ofertantul va depune un Certificat constatator în original sau copie conform cu originalul, emis de
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte că obiectul de
activitate al operatorului economic include şi obiectul achiziţiei; datele precizate în acest document vor
fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Lipsa acestuia duce la respingerea ofertei, ca
inacceptabila.
Liniile de produs incomplete nu vor fi luate în considerare.
Termen limită de livrare: conform caiet de sarcini: - maxim 14 zile de la emiterea comenzii de
către autoritatea contractantă.
Termen de garanţie: 24 luni on-site de la recepţia produselor.
Date de contact ale Achizitorului
Ofertele vor fi trimise în atenţia: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Universităţii, nr.
13, cod 720 229, corp F, camera 001, între orele 8:00 a.m. si 16:00, de luni până vineri, sau la e-mail:
gina@usv.ro, lucian.opait@usm.ro.
Pentru informaţii suplimentare:
Telefon/fax: 0330 103703
Email: gina@iisv.ro. lucian.opait@.usm.ro.

Oferta financiară va fi postată de către ofertantul câştigător şi în catalogul SEAP disponibil la pagina de
internet www.e-licitatie.ro.
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia <le atribuire printr-o
solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la
adresa de mai sus.

ŞEF SERVICIU A
Jr. Eugenia

întocmit,
Lucian OPAIŢ
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PUBLICE

Furnizare Tehnica de calcul
FDI 0545
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CONTRACT DE FURNIZARE
1 . în temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si al

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, s-a
încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

(

între
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava adresa sediu str. Universităţii nr. L3, cod 720 229,
Suceava, tel. 0230 216147, fax 0230 523747, codul fiscal 4244423, reprezentată p rin prof. univ. dr.
Mihai DIMIAN - Ordonator de credite, în calitate de achizitor, pe de o parte,
Şi
S.C............................ S.R.L., str........................ , ni'................., ., telefon: ..............., fax: .................... ,
număr de înmatriculare ......................., cod fiscal RO .................., cont trezorerie: .......................... ,
reprezentată p r in .............................. , 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, 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. perioada in care produce efecte contractul - intervalul de timp in care prezentul contract
operează valabil între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale
în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv
perioada de garanţie tehnică şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale;
e. produse - echipamentul/echipamentele, bunurile, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract,
pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
f. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, montajul, testarea funcţioiialitatii acestora
dupa finalizarea montajului si asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea
obligaţii
care
revin furnizorului prin contract;
g. origine - locul imde 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;
h. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 -Camera
Internaţională de Comerţ (CIC).
2.1

(
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j. forja 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 fa c e imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asem enea 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, fară a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1- In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la form a singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4.
Obiectul principal al contractului
4.1
- Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv sa livreze, instaleze, sa puna in funcţiune,sa
instruiasca personalul, Furnizare Tehnica de calcul FDI 0545, produse definite în Anexa 1,
ce face partea integranta din prezentul contract.
4.2
- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract, având ca sursă de finanţare fonduri proiect CNFIS-FDI-2018-0545
5.
Preţul contractului
5.1 - Preţul contractului, respectiv preţul produsului livrat şi al serviciilor accesorii
prestate, este d e .............. LEI, la care se adaugă 19% TVA, în sumă d e ............... LEI. Valoarea totală a
contractului este d e .................. LEI.
6. Durata contractului
6.1 - Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia,................. , si v a fi valabil pana
la data d e ........ (3 luni de la data semnării).
6.2 - Prezentul contract va continua să producă efecte până la epuizarea convenţională sau legală a
oricărui efect, inclusiv perioada de garanţie tehnică şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe de la data semnării prezentului contract, şi conform condiţiilor
prevăzute lapct. 15.1) din prezentul contract.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini; propunerea tehnico/financiară a ofertantului, anexe la contract, eventuale
clarificări;
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1 - Furnizorul se obligă să livreze produsele la standardele din propunerea tehnică, anexă la
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contract.
9.2 - Furnizorul se obligă să livreze, instaleze, pună in funcţiune, instruiască personalul în
conformitate cu termenul şi condiţiile de livrare prezentate la punctul 15.1. Furnizorul va fi
reprezentat prin reprezentant legal sau împuternicit la sediul beneficiarului la data recepţiei.
9.3 - Furnizorul se obligă 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 legătură cu produsele achiziţionate;
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca preţul produselor către furnizor in termenul convenit.
Plata se va efectua prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la recepţia cantitativă şi calitativă,
după semnarea procesului verbal de recepţie si punere in funcţiune a produsului achiziţionat, în baza
facturii emise. In cazul în care plata nu se va efectua la termenul convenit, părţile de comun acord
pot stabili o reeşalonare la plată a sumelor datorate, pentru fiecare tranşă urm ând a fi stabilit un
termen de plată.
10.2 - Dacă achizitorul nu onorează factura/facturile în termen de 14 zile lucrătoare de la expirarea
perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor (dacă este cazul).
După ce achizitorul îşi onorează obligaţiile,furnizorul va relua livrarea produselor în termen de 1 zi
(dacă este cazul).
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1- In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit la daune interese conform articolului 1536
Cod Civil aprobat prin Legea 287/2009.
11.2- In cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, atunci acesta
are obligaţia de a plăti dobânda penalizatoare la nivelul dobânzii legale, conform Legii 72/2013.
11.3- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de
daune-interese .
11.4- 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 corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garanţia de buna execuţie —nu este cazul
13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1- Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsul, cat si de
a vcriiica calitatea acestuia, pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea
tehnică, anexă la contract. Se va încheia un procesului verbal de recepţie si punere in funcţiune a
produsului achiziţionat.
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13.2 - Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de îndep linire a recepţiei
finali', cantitative şi calitative sunt descrise în documentaţia de atribuire.
13.3 i specţiile şi testele din cadrul recepţiei se vor face la destinaţia finala a produselor,
Univ sitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.
13.4Dacă
produsele
inspectate
sau
testate
nu
corespund
specificaţiilor,
achi/: orul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligaţia, fară a modifica preţul
contr;iotului de a înlocui produsele.
13.5- 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 fară participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
13.6- "revederile clauzelor 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau ; r obligaţii prevăzute în contract.
14.A
balare şi marcare
14.1- 1) Furnizorul are obligaţia de a eticheta şi ambala produsele (se va preciza produsul din caietul
de s: ini) pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din tim pul transportului,
tran/r ilui şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în
timpu5 transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia
final;'
(2) ! cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, ■furnizorul va lua în considerare, unde este
cazi;
istanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea
în to.
punctele de tranzit.
14.2 anbalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor v o r respecta strict
cerii
!e ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
14.3 ’oate materialele de ambalare ale produsele, precum şi toate materialele necesare protecţiei
colc'
.or (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
15. ./. rărea şi documentele care însoţesc produsele
15.1 ! urnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor,
resp '"and:
a) co iitia de livrare DDP - Suceava, Str. Universităţii, nr.13
b) li' area, instalarea, punerea in funcţiune, instruirea personalului se vor face in conformitate cu
terni ul prevăzut în caietul de sarcini - maxim 14 zile de la emiterea comenzii de către
auto ;îitea contractantă.
15.2 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
- Faci ura aferentă produsele/echipamentele livrate;
- Av ele însoţire a produsele/echipamentele livrate;
-C e
cat de garanţie;
- De raţie de conformitate.
15.3- î rarea produsele/echipamentele se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
preved i!e clauzelor de recepţie a produsele/echipamentele si au fost semnate procesele verbale de
livrare istalare, punere in funcţiune, instruire a personalului.

“Ş

SE1

16. As
16.1 sau ci
corner

IVERSJTATEA
AN CEL MARE”
in SUCEAVA
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rări
nizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizat prin contract îm potriva pierderii
orării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funaţie de termenul
de livrare convenit

17. S e '.77
17.1 ■ lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligaţia de a efectua teste care să
dovedi că funcţionalitatea acestuia în conformitate cu cerinţele universităţii, precum şi cu prevederile
ofertei iinice prezentate, fară a modifica preţul contractului.
18. Pe
18.1- !
nerern
garanta
oricăn
funcţii
Terme
18.2
reclan
18.3
defecl
pentn
Perior:
la prii'
18.4
perioa
chelti: i
achizi

' garanţie: minim 24 LUNI on site
chizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
ce apare în conformitate cu garanţia de calitate.
a primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia
i sau >!e a înlocui produsul în termen de 3 zile, fară costuri suplimentare
zitor.
e remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsele nu va depăşi 3 zile lucrătoare de
i notificării.
!acă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe
furnizorului şi fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care
le poate avea faţă de furnizor prin contract.

19. Aj
19.1cele d
19.2actuai

ea preţului contractului
u produsul livrat şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt
ate în propunerea financiară, Anexa 1 la contract.
il contractului este acelaşi pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Nu se acceptă
ea preţului contractului.

20. ,

21. c
21J
eoni
ach!
21.2
cu s
(2) I

ace?

da de garanţie acordată produselor
izorul arc obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt n oi, nefolosite,
Iicturate. nereciclate sau nerecondiţionate. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a
i produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a manoperei ori
'e acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acesta va funcţiona în condiţii normale de

ndamente —nu este cazul
contractanţi - dacă este cazul
urnizorui are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
cu subeontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
ui.
) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
sntractan!ii desemnaţi.
a subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
c constituie în anexe la contract.

SE

21.3
con!
(2)
pari
(3)
înde
21/1
din
schi:
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) Fumi/.orul
Furni.
este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte
. ,]
a traci
lin cor
izorul .
;;c parb
mizoru
act. S
ea preţi

1 este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte

22.
22.1
peri
22.2
fulT

zieri în
Furni nil are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în
erioa o si condiţiile de livrare convenite.
ce întâ: ere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
aii, coi nu prevederilor legale în vigoare.

23.
23.1
în s;

nea
: peri:
părţii i

24.
24.!
24.:
asie
24C
prej
24.4
şi îi
lim i;
24.:
flec
fară

major
este constatată de o autoritate competentă.
;a ma.
majoră
exonerează părţile
contractante
de îndeplinirea obligaţiilor
Forte
iin pr
: lai contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
epiii,
contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a
drept. c e ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
ica co: cietantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
! comp ci. producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
onseci; U:!or.
ai for: majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
a dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
ate va
ana el r ■ părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. ,
25.1
trai;
înde
25.2
rez<
fie ;
con

ii arc
igii/or
;/.itor
ci furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
iirectc. n ce neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
ea cor : aci ului.
. ‘ă, dup i 5 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
c mod naibii o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
abitraj
Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţa judecătorească
:ă din : oc cava.

26.
26.)

care
ci ba ce

21.

iilcăr:

ontractante, astfel cum au fost stipulate şi stabilite iniţial.

■rnmză contractul
>uvernează contractul este limba română.
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27J
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comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
:sa înscris.
ci is trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în m om entul primirii.
7e
dintre
părţi
se
pot
face
şi
prin
telefon,
fax
sau
infirmării în scris a primirii comunicării.

28.///
28.!

contractului
•mc:
i !i interpretat conform legilor din România.

29. ■
29.Uir;
20r ip
exp
art.

-Jf i i j :

dispoziţiile articolului 1203 din Codul Civil aprobat prin Legea 287 din
in Legea 71 din 2011, cu modificările ulterioare, furnizorul acceptă în mod
cr
-conţinutul următoarelor articole: art. 5, art. 6, art. 7, art.9, a r t . l l , art.13,
7.
rut. 19, art. 22, art.23.

cil

ir.cheie astă z i,.................. , prezentul contract în 2 (două) exemplare originale.
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ANEXA 1

Nr.
crt.

ea produsului

TO
T.V
TO'

KARA T.V.A.

U.M.

Cantitate

Preţ unitar
(LEI fără
TVA)

Preţ total (LEI
fără TVA)

CU T.V.A.
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