
Contract de furnizare 

nr. 6373/17.07.2017 

in temeiul Legii nr. 98/2016, H.G. 395/2016 privind achizitiile pub lice s-a incheiat prezentul 
contract de furnizare, 

J. Parfile contractante
intre

A. Scoala Gimnaziala "Nicolae Labif', cu sediul in Str. Firidei Nr. 2, sector 3, Bucure�ti, tel/fax 
021/3486271 cod fiscal 32579777 avand cont nr. , deschis la , reprezentata prin director , in 
calitate de achizitor, pe de o parte,
�i

B. S.C. W Electronics S.R.L., cu sediul in Str. Popa Nan, Nr.32, Bucuresti, telefon 

, numar de inmatriculare 140/10336/1995 cod unic de inregistrare RO 7952114, cont 

deschis la , reprezentata prin  , avand functia de administrator in calitate de furnizor, 

pe de alta parte. 

2. DefiniJii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor ti interpretati astfel: 

a. contract-prezentul contract �i toate anexele sale;
b. achizitor #Jurnizor - partile contractante, a�a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preJul contractului - preµil platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, ma�inile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la

prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea

produselor, cum ar ti transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica
'in perioada de garantie �i orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora �i esentiala a componentelor
rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza,
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor �i serviciilor poate ti
distincta de nationalitatea furnizorului;

g. destinaJiefinalii - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor ft interpretati conform TNCOTERMS 2000 - Camera

Internationala de Comert (CIC);
i. for/a majorii - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibila �i inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza
gre�elii sau vinei acestora, �i care face imposibila executarea �i, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea netiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, f'ara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.





5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este de 30 de zile de la data semnarii comenzii. 

6. Documentele contractului

6. I - Documentele contractului sunt:

a)strategia de contractare

b )caietul de sarcini; 

c)referat de necesitate

d)nota privind determinarea valorii estimate

e) detaliu cumparare directa atribuita

7. ObligaJiile principale ale f urnizorului

7 .1. - (1) Furnizorul se obliga sa livreze, astfel: 

7.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele $ilsau performantele prezentate tn detaliu 
cumparare directa atribuita. 

7.3 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in perioada convenita. 

7.4 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul 'impotriva oricaror: 

i) reclamatii $i actiuni 1n justitie, ce rezulta din 1ncalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci 'inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau tn legatura cu produsele achizitionate, $i

ii) daune-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei tn care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

8. ObligaJiile principale ale achizitorului

8.1 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere $i sa plateasca pretul convenit fo 
prezentul contract. 

8.2 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 

8.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor tn termen de maxim 30 de zile 
de la inregistrarea facturii acestuia la sediul achizitorului, pe baza acesteia $i a procesului-verbal de 
receptie. 

9. SancJiuni pentru nefndeplinirea culpabilii a ohligaJiilor

9.1 - In cazul 'in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu i$i 1ndepline$te obligatiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0, 15%/zi 
din valoarea ramasa a contractului pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Contravaloarea 
penalitatilor se va retine din factura urmatoare. 

9.2 - in cazul fo care achizitorul nu onoreaza facturile 'in termenul convenit la art. 8.3, atunci acesta are 
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0, 15%/zi din valoarea facturii neachitate in 
termen. 









,. 

21.2 - Dacii, dupii 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul �i furnizorul nu reu�esc sii 

rezolve 'in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sii se solutioneze de 

catre instantele judeciitore�ti din Romania. 

22. Limba care guverneazii contractul

22. I - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

23. Comuniciiri

23.1 - (1) Orice comunicare intre piirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sii fie 

transmisa tn scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat �i in momentul primirii.

23.2 - Comunicarile intre piirti se pot face �i prin telefon, telegramii, telex, fax sau e-mail, cu conditia 

confirmiirii in scris a primirii comunicarii. 

24. Legea aplicabilii contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sii incheie azi 17.07.2017 prezentul contract in 3 (trei) exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte �i unul pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti. 

ACHIZITOR, FURNIZOR, 

�koala Gimnazialii "Nicolae Labi�" S.C. WElectronics SRL

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 




