
Contract de furnizare 

ul,v Jlf 6 3 It q, 1 o Jor 
in temeiul Legii or. 98/2016, H.G. 395/2016 privind ac izitiile publice s-a incheiat 

prezentul contract de furnizare, 

J. Partile contractante
intre

A. �coala Gimnaziali'i "Nicolae Labif', cu sediul 'in Str. Firidei nr. 2, Bucure�ti, sector
3, tel/fax 021/3486271,cod fiscal 32579777,avand cont or. 
1

, deschis la , reprezentata prin , director, in calitate de achizitor, pe de o parte,

�i 

B. S.C. Internet �i Tehnologie S3 SRL cu sediul in , telefon:; numar de 'inmatriculare , 
cod fiscal  
cont  ...... ... ... ...... ... .... , deschis la  , reprezentata prin 
Presedinte CA  si  Director General Adjunct, in calitate de furnizor, pe de altii parte. 

2. Defini/ii
2.1 - In prezentul contract unnatorii tenneni vor fi interpretati astfel: 

a. contract-prezentul contract �i toate anexele sale;
b. achizitor # furnizor - piirtile contractante, a�a cum sunt acestea numite 10 prezentul

contract;
c. pre/ul contractului- pretul pliitibil furnizorului de ciitre achizitor, 10 baza

contractului, pentru 1ndeplinirea 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 fumizorul se obligii, prin contract, sa le
furnizeze achizitorului;

e. servicii - servicii aferente livriirii produselor, respectiv activitatile legate de
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in
functiune, asistenta tehnica 111 perioada de garantie �i orice alte asemenea obligatii
care revin furnizorului prin contract;

f. origine-locuI unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majorii �i esentialii 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 fi distincta de nationalitatea furnizorului;

g. destina/iefinalii- locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform fNCOTERMS 2000 -

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

absolut imprevizibila �i inevitabilii, care se aflii 'in afara controlului oricarei parti,
care nu se datoreazii gre�elii sau vinei acestora, �i care face imposibilii executarea �i,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca
unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.
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. I nterpretare
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 permis de context. 
3.2 -Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica 111 mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul $i pre/ul contractului

4.1 - Furnizorul se obliga sa livreze $i dupa caz sa configureze, integreze, instaleze $i sa 
monteze videoproiectoare cu ecrane tip LCD, boxe bluetooth 1i suport de prindere la �coala 
Gimnaziala "Nicolae Labif', 111 perioada convenita $i 'in conforrnitate cu obligatiile asumate 
prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru 111deplinirea 
contractului de furnizare de videoproiectoare cu ecrane tip LCD, boxe bluetooth 1i suport de 
prindere. 
4.3 - Pretul convenit pentru 'indeplinirea contractului, respectiv pretul produselor livrate �i al 
serviciilor accesorii prestate, platibil furnizorului de catre achizitor este de 110.053,83 lei

inclusiv TVA, din care TVA 17.571,62 lei, 92.482,21 lei exclusiv TV A: 
5. Durata contractului

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

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a)caietul de sarcini;
b) detaliu cumpiirare direct a atribuitii

c) anexa I la contract

7. ObligaJiile principale ale f urnizorului
7.1. - (1) Furnizorul se obliga sa livreze, $i dupa caz sa configureze, integreze, instaleze $i sa 
monteze videoproiectoare cu ecrane tip LCD, boxe bluetooth 1i suport de prindere. 
7.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele �i/sau performantele 
prezentate 111 detaliu cumparare directa SI CAP, anexa la contract. 
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 rezulta din respectarea caietului de sarcini 111tocmit de catre
achizitor.

8. ObligaJiile principale ale achizitorului



{ 

8.1 - Achizitorul se obligii sii achizitioneze, respectiv sa cumpere �i sa plateascii pretul 
convenit in prezentul contract. 
8.2 - Achizitorul se obligii sa receptioneze produsele in termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligii sa pliiteasca pretul produselor ciitre fumizor 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.SancJiuni pentru 11eimleplinirea culpabilii. a obligaJiilor
9.1 - fn cazul in care, din vina sa exclusiva, fumizorul nu t�i indepline�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 panii la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor. Contravaloarea penalitatilor se va retine din factura urmatoare. 
9.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit la art. 8.3, atunci 
acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalentii cu 0, 15%/zi din valoarea 
facturii neachitate in termen. 
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de ciitre una dintre parti, in 
mod culpabil, dii dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere 
rezilierea contractului �i de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisa adresata fumizorului, fara nici o compensatie, dacii acesta din urmii da faliment, cu 
conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau 
despagubire pentru fumizor. in acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 

Clauze specifice 

10. GaranJia de bunii. execu_(ie a contractului
Nu este cazul. 

11. RecepJie, inspecJii Ii teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta �i/sau testa produsele pentru 
a verifica conformitatea !or cu specificatiile din certificatele de calitate. 
11.2 Achizitorul are obligatia de a notifica, 1n scris, fumizorului identitatea reprezentantilor 
siii imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor �i inspectiilor. 
11.3 - Inspectiile �i testele din cadrul receptiei provizorii �i receptiei finale (calitative) se vor 
face la sediul achizitorului. 
11.4 - Dacii vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, 
achizitorul are dreptul sa ii respinga, iar fumizorul rarii a modifica pretul contractului are 
obligatia: 

a) de a inlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundii

specificatiilor !or tehnice. 
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa �i, daca este necesar, de a respinge nu va fi 
limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate �i testate de fumizor, cu 
sau :rarii participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia 
finalii. 
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu ii vor absolvi pe fumizor de obligatia asumiirii 
garantiilor sau alter obligatii prevazute in contract. 



12. Ambalare # marcare
12.1 - (I) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara 
limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului �i expunerii la temperaturi 
extreme, la soare �i la precipitatiile care ar putea sa apara 'in timpul transportului �i depozitarii 
111 aer liber, in a�a fel i'ncat sa aju11ga in buna stare Ia desti11atia finala. 
(2) In cazul ambalarii greutatilor �i volumelor 111 cutii, furnizorul va lua 'in considerare, unde
este cazul, distanta mare pa11a la desti11atia finala a produselor �i abscnta facilitatilor de
manipulare grea 111 toate punctele de tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea �i documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor
respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare.
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum �i toate materialele necesare
protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman 'in proprietatea achizitorului.
12.4 - Transportul produselor la achizitor se asigura gratis de catre furnizor.

13. Livrarea $i documentele care insoJesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, 
respectand: 

a) datele de livrare �i
b) termenul comercial stabilit.

13.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care 'insotesc produsele. 
13.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se 
face dupa instalare �i dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat 
al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.4 - Livrarea produselor se considera 'incheiata 111 momentul in care sunt 10deplinite 
prevederile clauzelor de receptie produselor. 

14. Asiguriiri
14.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele fumizate prin contract 
impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare �i Iivrare, in 
functie de termenul comercial de livrare convenit. 

15. Servicii
15.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta �i 
serviciile accesorii furnizarii produselor, rara 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 garan/ie acordata produselor
16.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite. De asemenea, fumizorul 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 catre achizitor) 
sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului �i ca acestea vor functionala parametrii 
solicitati, in conditii normale de functionare. 
16.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre fumizor este de 24 luni.

(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa Iivrarea �i
instalarea acestora la destinatia finala.



16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, tn 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 1n perioada convenita, rara costuri suplimentare pentru achizitor. 
Produsele care, i'n timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o 
noua perioada de garantie care decurge de la data tnlocuirii produsului. 
16.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost i'n�tiintat, nu reu�e�te sa remedieze defectul in perioada 
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul �i pe cheltuiala 
furnizorului �i rara a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate 
avea fata de furnizor prin contract. 

17. Ajustarea prefului contractului
17.1- Pretul contractului este ferm i'n lei �i nu se actualizeaza pe toata durata desra�urarii
contractul ui.

18. Subcontractanfi
Nu este cazul

19. lntarzieri in indeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplinicontractul de furnizare respectand datele de
livrare �i termenul comercial stabilit.
19.2 - Daca pe parcursul tndeplinirii contractului fumizorul nu respecta datele de livrare sau
de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligatia de a notifica achizitorul in timp util;
modificarea datei/perioadelor de furnizare se va face cu acordul partilor, prin act aditional.

19.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
furnizorului. 

20. Forfa majorii
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat �i in mod complet, producerea acesteia �i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
20.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalteparti 111cetarea de drept a prezentului
contract, rara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solufionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul �i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi tntre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.



21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la 'inceperea acestor tratative, achizitorul �i furnizorul nu 
reu�esc sa rezolve 'in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 
sa se solutioneze de catre instantele judecatore�ti din Romania. 

22. Limba care guverneazii contractul
22.1 - Limba care guvemeaza contractul este limba romana. 

23. Comuniciiri
23.1 - (1) Orice comunicare 'intre parti, referitoare la 'indeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisa i'n scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat 'in momentul transmiterii, cat �i 1n momentul
primirii.
23.2 - Comunicarile 'intre parti 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. 

P- ·1 - , - - h · · 1 11 1 Odul2 1 - 3 c ·)art1 e au mte es sa me e1e az1 .... .. ,.,...... . . ._, ..... prezentu contract 10 tre1 
exemplare, cate unul pentru fiecare parte �i unul pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti. 

ACHIZITOR, 

Scoala Gimoaziala "Nicolae Labif' 

FURNIZOR, 

S.C. Internet �i Teh

P�edinle



Anexa nr. 1 la contractul nr . ........... ./ ..................... . 

Nr. Denumire produs Art. Bugetar Nr. 
Preti bucata Pret total Valoare TVA crt. buc. fara TVA 

71.01.01 

Videoproiector Achizitii de 
bunuri si alte LCD 
cheltuieli de 

1 investitii 17 2.918,52 49.614,84 9.426,82 

Suport 
2 Videoproiector 

20.05.30 
17 259,59 4.413,03 838,48 

Ecran electric 200 
Obiecte de 

3 cm inventar 
17 1.662,02 28.254,34 5.368,32 

Boxe bluetooth 
4 sow 17 600,00 10.200,00 1.938,00 

Total General 92.482,21 17.571,62 

ACHIZITOR, FURNIZOR, 

�coala Gimnaziala "Nicolae Labif' S.C. Internet �i Tehnologie S3 SRL

Director, 

---·.·•').� ·... 

,.__-_ •.• r. . - • • 

->>\f�
 

? 
\ • dmmastrator financ1ar,

Pre�edinte C 

�. 

Valoare totala 
cu TVA 

59.04 l,66 

5.25 l,5 l 

33.622,66 

12.138,00 

110.053,83 




