
Contract de furnizare 

nr. 6499 /12.12.2018 

In terneiul Legii nr. 98/2016, H.G. 395/2016 privind achizitiile publice s-a 1ncheiat prezentul 
contract de furn izare, 

J. Piirtile contractante
int1-'e

A. Scoala Gimnazialii "Nicolae Labif', cu sediul 111 Str. Firidei Nr. 2, sector 3, Bucure�ti, tel/fax 
021 /3486271 cod fiscal 32579777 avand cont nr. , deschis la , reprezentatii prin director , 111 
calitate de achizitor, pe de o parte,
�i

B. S.C. DACRIS COM 94 S.R.L. cu sediul 111 Aleea Siindule�ti, nr. 2, bloc OD7, sc. F, ap. 231, 
sector 6, Bucure�ti, telefon: , fax: 0213178778; nurnar de 111111atriculare 140/23625/1994, cod fiscal 
RO661369 I, cont , deschis la  reprezentata prin , avand functia de director, 111 calitate de 
furnizor, pe de alta parte. 

2. De_finiJii

2.1 - In prezentul contract urrniitorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract -prezentul contract �i toate anexele sale;
b. acltizitor $i_[urnizor - partile contractante, a�a cum sunt acestea nurnite 111 prezentul contract;
c. preJul contractului - pretul pliitibil furnizorului de catre achizitor, 111 baza contractului, pentru

fodeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. prod use - 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 fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea 111 functiune, asistenta tehnicii
'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 esentialii a componentelor
rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bazii,
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor �i serviciilor poate fi
distincta de nationalitatea furnizorului;

g. destinafiefinalii - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera

Internationala de Comert (CIC);
i. for/a majorii - reprezinta o 1mprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibilii �i inevitabila, care se atlii 111 afara controlului oricarei par1i, care nu se datoreaza
gre�elii sau vinei acestora, �i care face imposibilii executarea �i, respectiv, 1ndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativii. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

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



3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context. 

3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit. 

C/auze obligatorii 

4. Ohiectul $i pre/ul contractului

4.1 - Furnizorul se obliga sa livreze "material antiderapant" la $coala Gimnaziala "Nicolae Labif', in 
perioada convenita �i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de 
furnizare "material antiderapant ". 

4.3 - Pretul convenit pentru tndeplinirea contractului, respectiv pretul produselor livrate �i al serviciilor 
accesorii prestate, platibil furnizorului de catre achizitor este de 464,10 lei inclusiv TV A, din care TV A 
74,10 lei, 390,00 lei exclusiv TV A: 

Cantitate Pret unitar Valoare totala Valoare Valoare totala 
Denumire produs (buc) exclusiv TV A exclusiv TV A (lei) TVA (lei) inclusiv TVA 

(lei) (lei) 

Material antiderapant 300 kg 1,30 390,00 74,10 464,10 (sare �i nisip) 

Total 390,00 74,10 464,10 0 

5. Durata contractului

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

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt: 

a)planul anual

b )strategia de contractare 

c)caietul de sarcini;

d)referat de necesitate

e) detaliu cumparare directa atribuita

7. ObligaJiile principale ale f urnizorului

7. I . - (I) Furn izoru I se obi iga sa I ivreze "material antiderapant", astfel:

7.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele �i/sau performantele prezentate 111 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 in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, �i

ii) daune-interese, costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezultii din respectarea caietului de sarcini 1ntocmit de catre achizitor.

8. ObligaJiile principale ale ac/zizitorului

8. 1 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere �i sa plateasca pretul convenit in
prezentul contract.

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

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

9. 1 

SancJiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligaJiilor (:_

9.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu i�i 111depline�te obligatiile asurnate, 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 - fn cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in tennenul convenit la art. 8.3, atunci acesta are
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0, 15%/zi di,) valoarea facturii neachitate in
termen. 1

9 . 3 - Neresp:c��rea obligatiilor a�umate prin prezent.u! contract d7,ie una di�t�e pa11i, in mod c�l1�abil,
da dreptul part11 lezate de a cons1dera contractul rezil1at

6 

d dre, t'lde a cere rezil,erea contractulu, �, de a 
pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunta uni later contractul, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorul.ui, :3.ra nici o c�mpensatie, daca acesta d_in UJJ a da fali�nen�, cu conditia ca. acea�ta denuntare
sa nu preJud1c1eze sau sa afecteze dreptul la act1un.7 sau despagub1re pentru furn,zor. In acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata cornspunzatoare pentru partea din contract indeplinita 
pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

C/auze specifice 

10. GaranJia de bunii execupe a contractului

Nu este cazul. 





13.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care 'insotesc produsele. 

13.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate pa11ial sau total se face dupa 

instalare �i dupa receptie, prin semnarea de primire de ciitre reprezentantul autorizat al acestuia, pe 

documentele emise de furnizor pentru livrare. 

13.4 - Livrarea produselor se considerii incheiatii 'in momentul 'in care sunt 'indeplinite prevederile 

clauzelor de receptie produselor. 

J 4. Asiguriiri 

14.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura comp let prod use le furnizate prin contract 'impotriva pierderii 

sau deterioriirii neprevazute la fabricare, transport, depozitare �i livrare, 'in functie de termenul comercial 

de livrare convenit. 

15. Servicii

15.1 - Pe langii furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta �i serviciile accesorii 

furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. 

15.2.- Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca 

aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obligatie de garantie asumata prin contract. 

16. Perioada de garanfie acordatii produselor

16.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De 

asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea 

niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul 

�i/sau materialul este cerut in mod expres de ciitre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a 

furnizorului �i ca acestea vor functiona la parametrii solicitati, 'in conditii normale de functionare. 

16.2 - (I) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este de 24 luni.

(2) Perioada de garantie a produselor 'incepe cu data receptiei efectuate dupii livrarea �i instalarea

acestora la destinatia finala.

16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, 'in scris, orice plangere sau reclamatie 

ce apare in conformitate cu aceasta garantie. 

16.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a 
'inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in 
timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie 

care decurge de la data 111locuirii produsului. 

16.5 - Dacii furnizorul, dupii ce a fost in�tiintat, nu reu�e�te sa remedieze defectul in perioada convenita, 

achizitorul are dreptul de a lua miisuri de remediere pe riscul �i pe cheltuiala furnizorului �i fara a aduce 

niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract. 

J 7. Ajustarea prefului contractului 

17.1- Pretul contractului este ferm in lei �i nu se actualizeaza pe toatii durata desfa�uriirii contractului. 





.. 

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

23.2 - Comunicarile intre pa11i se pot face �i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

24. Legea aplicabilii contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Paq:ile au :inteles sa 111cheie azi 12.12.2018 prezentul contract in 3 (trei) exemplare, cate unul 

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

ACHIZITOR, FURNIZOR, 

�koala Gimnaziala "Nicolae Labif' SC DACRIS COM 94 SRL 

Director, 

 

Director General, 

Administrator financiar 

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 




