CONTRACT DE FURNIZARE
NR.............../..........................
(proiect de Contract)
Preambul
1. Partile Contractante
In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si al HG nr. 394/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului/acordului – cadru
sectorial, in baza Raportului nr. ............din ........... al Comisiei de evaluare, s-a incheiat prezentul
Contract
Intre:
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - societate administrata in sistem dualist – cu sediul social
Bd. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sect. 1, Bucuresti, prin SUCURSALA DE TRANSPORT Craiova cu sediul
in Craiova, str. Brestei nr. 5, jud. Dolj, T: 0251/307100, F: 0251/307108, inregistrata la Registrul
Comertului cu nr. J16/523/2000, CUI 10997485, Cod de Inregistrare Fiscala in scopuri de TVA
RO13328043, avand cont curent la B.R.D. - G.S.G. Sucursala Craiova, cod IBAN RO33 BRDE
170SV833 15801700, reprezentata prin Director, ................, si Director Economic, ..................., în
calitate de Achizitor,
şi
S.C. ..................................., cu sediul in .................., str. ............. nr. ................, , T/F ................,
numarul de inmatriculare .........................., cod fiscal ..........................., cont ..........................., deschis la
......................., reprezentata prin Director, ..................., denumita in cele ce urmeaza Furnizor.
2. Definiţii
2.1. - În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi, astfel:
a. Achizitor şi Furnizor- Părţile prezentului Contract;
b. Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două Părţi, cu titlu oneros,
asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat între C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.-Sucursala de
Transport Craiova, în calitate de Achizitor, și...................., in calitate de Furnizor;
c. Conflict de interese - orice situaţie în care personalul Achizitorului implicat în desfăşurarea
procedurii de atribuire sau care poate influenţa rezultatul acesteia are, în mod direct sau indirect, un
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
compromite imparţialitatea sau independenţa sa în contextul procedurii de atribuire; constituie conflict de
interese și orice împrejurare care influenţează capacitatea Furnizorului de a exprima o opinie
profesională obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate
intereselor Achizitorului sau interesului public general al Contractului, orice motiv în legătură cu posibile
Contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Furnizorului. Aceste
restricţii sunt aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea sau sub
controlul Furnizorului;
d. Legea nr. 99/2016 - Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
e. preţul Contractului - prețul plătibil Furnizorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru
îndeplinirea integrală și corespunzatoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin Contract;
f. produse - produsul specificat în caietul de sarcini şi în prezentul Contract, pe care Furnizorul
se obligă să il furnizeze Achizitorului;
g. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a Contractului şi care execută,
prestează şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplineste
activităţi care fac parte din obiectul Contractului, răspunzând în faţa Furnizorului de organizarea şi
derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
h. standard - specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau
standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, prevazută în caietul de sarcini
şi/sau în propunerea tehnică;
i. forţa majoră - eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care face imposibilă
executarea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii
sau orice alte catastrofe naturale, restricţii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
fiind exemplificativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare îndeplinirea obligaţiilor uneia dintre
Părţi;
j. zi - zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod diferit;
k. lună - lună calendaristică;
l. an - 365 de zile ;
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m. clauza penala - conventie accesorie prin care partile contractante stabilesc, prin apreciere
anticipata, cuantumul daunelor-interese compensatorii (sau moratorii) care vor fi datorate de partea in
culpa in caz de neexecutare a obligatiei contractuale.
n. daune - prejudicii suferite:
daune- interese compensatorii = daune-interese acordate pentru neexecutarea totala sau partiala
sau pentru executarea necorespunzatoare a obligatiei contractuale a debitorului;
daune-interese moratorii = daune-interese acordate pentru simpla intarziere in executarea unei
obligatii contractuale;
daune previzibile = prejudicii suferite de creditor datorita neexecutarii unei obligatii contractuale a
debitorului, care au fost prevazute sau care puteau fi prevazute la data incheierii Contractului sectorial
de produse;
o.pentru „Receptia cantitativa si calitativa pentru produse/servicii achizitionate de catre achizitor”
urmatorii termeni se definesc, astfel:
a) receptia produselor – operatia de identificare calitativa a produselor, ce permite constatarea
corespondentei marfurilor livrate cu prevederile inscrise in specificatia tehnica, contract, standarde etc.
si care are drept consecinta efecte de natura economica, sociala si juridica;
b) proces – verbal de receptie - document care se intocmeste de catre comisia de receptie a
Achizitorului si de catre gestionarul acestuia, in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2634/2015, pentru produse
a caror valoare este peste pragul de 2500 lei, fara TVA, cu ocazia receptionarii cantitative si calitative a
acestora la destinatia finala, indicata de Achizitor– formular tipizat, fara regim special
p. franco-depozit achizitor - in pretul produselor sunt incluse toate cheltuielile de incarcare,
transport, montaj, PIF, asigurare etc.
3. Interpretare
3.1. În prezentul Contract, cu excepţia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei prevederi
contrare:
a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi
singularul;
b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile.
3.2. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nulă, invalidă
sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte
prevederi din prezentul Contract vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru
a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a
avut în vedere la data încheierii Contractului.
3.3. Clauzele Contractuale susceptibile de mai multe înțelesuri se interpretează coroborat cu
toate Documentele Contractului și în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 și ale altor acte
normative date în aplicarea acesteia.
Clauze obligatorii
4. Obiectul Contractului.
4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze “Audiometru” – 1 buc., cod CPV 33121400-8, având
caracteristicile tehnice în conformitate cu propunerea tehnică si cu Caietul de sarcini, documente ale
prezentului Contract şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract sectorial de
furnizare.
4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca Furnizorului pretul convenit pentru indeplinirea
Contractului sectorial de produse „Audiometru” – 1 buc., cod CPV 33121400-8.
5. Preţul Contractului
5.1. Preţul convenit pentru indeplinirea Contractului, platibil de catre Achizitor, este
de...................... lei, fara TVA.
5.2. Pretul va include livrarea, punerea in functiune precum si toate taxele legale si alte cheltuieli
si comisioane care vor fi angajate de catre Furnizor in conditiile de livrare franco-depozit achizitorla
sediul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Craiova situat in Craiova, jud. Dolj,
strada Brestei nr. 5, parter (Cabinet Medical).
6. Durata Contractului
6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele Părţi și încetează să
producă efecte în momentul în care ambele Părţi şi-au îndeplinit toate obligaţiile asumate, una faţă de
cealaltă.
6.2. Furnizorul se obliga sa livreze si sa puna in functiune produsul in conformitate cu prevederile
din Caietul de Sarcini si Propunerea tehnica, dupa semnarea Contractului de catre ambele parti, in 2 luni
de la data constituirii garantiei de buna executie.
6.3. Termenul de livrare de la art. 6.2 este termen contractual.
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7. Documentele Contractului
7.1. Documentele Contractului si care fac parte integrantă din acesta sunt, cel puţin, următoarele:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada
de evaluare;
c) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;
d) contractele cu subcontractantanţii, dacă este cazul;
e) acordul de asociere, dacă este cazul;
f) alte anexe la Contract.
8. Responsabilitatile Furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze si sa puna in functiune aparatul la standardele şi/sau la
performanţele prezentate în propunerea tehnică.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul cu mijloace proprii de transport, in termenul
prevazut la art. 6.2. din prezentul Contract.
8.3. Furnizorul are obligaţia de a despagubi Achizitorul împotriva oricaror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau în legatura cu produsul achizitionat;
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încalcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
8.4. Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înţelegeri privind prestarea
de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au
fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul
procedurii de atribuire a Contractului sau cu angajaţi/foşti angajaţi ai Achizitorului cu care Achizitorul a
încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii Contractului, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni
de la încheierea Contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a Contractului.
8.5. Furnizorul se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea
conflictului de interese și il va informa, in scris, pe Achizitor, în termen de maximum 5 zile de la luarea la
cunoştinţă, cu privire la orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de
conflict. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi, dacă este cazul, va face aplicarea
art. 23.3 b).
9. Responsabilitatile Achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul în termenul convenit.
9.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către Furnizor in baza facturii fiscale si
numai dupa data inregistrarii, fara neconformitati, a Procesului – verbal de receptie.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. Daune-interese.
10.1. În cazul în care Furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin
Contract conform Art. 6 si 8 din Contract si nu livreaza produsul in 2 luni de la data constituirii garantiei
de buna executie, Achizitorul va calcula, iar Furnizorul va plati penalitati in suma echivalenta cu o cota
de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea Contractului, incepand cu prima zi
ulterioara scadentei, pana la indeplinirea obligatiei.
10.2. In plus fata de penalitatea de la art. 10.1, de mai sus, in cazul neindeplinirii obiectului
Contractului, Furnizorul va plati Achizitorului daune-interese al caror cuantum va fi egal cu prejudiciul
produs de Furnizor Achizitorului.
10.3. Furnizorul va fi exonerat de plata penalitatilor prevazute la art. 10.1 din Contract, numai in
situatia in care face dovada ca nerespectarea obligatiilor asumate conform clauzelor de livrare prevazute
in Contract si in caietul de sarcini nu se datoreaza culpei sale.
10.4. (1) Plata penalităţilor prevazute la art. 10.1 din Contract se va efectua in baza unei facturi
emise de către Achizitor. Furnizorul va achita factura/facturile de penalitati în termen de maximun 30 zile
de la data primirii facturii.
(2) In cazul in care Furnizorul nu achita facturile de penalitati in termenul mentionat mai sus,
Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, cu daune in sarcina Furnizorului, al caror cuantum va fi
egal cu prejudiciul produs de Furnizor Achizitorului.
10.5. În cazul în care Achizitorul nu achită facturile emise de Furnizor la data scadenţei prevăzută
în Contract, Achizitorul va plăti, în afara sumei datorate, penalităţi în sumă echivalentă cu o cotă de
0,05% pentru fiecare zi întârziere aplicată la suma rămasă neachitată la data scadenţei, fara TVA.
Valoarea maximă a acestor penalităţi nu va depăşi valoarea sumei datorate (fara TVA).
Proiect Contract„Audiometru”, cod CPV33121400-8

3

10.6. Pentru compensarea prejudiciului suferit de către Achizitor ca urmare a îndeplinirii cu
întârziere sau a neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către Furnizor, Achizitorul poate aplica Furnizorului
în afară de penalităţi,de executarea garantiei de buna executie a Contractului (GBE), de rezilierea
Contractului din vina Furnizorului şi plata de daune al caror cuantum va fi egal cu prejudiciul produs de
Furnizor Achizitorului.
10.7. Simpla implinire a termenelor stabilite prin prezentul Contract pentru executarea obligatiilor
oricarei parti are valoarea punerii de drept in intarziere a partii care nu si-a executat obligatia in interiorul
respectivului termen, fara a fi necesara efectuarea vreunei alte formalitati si fara emiterea unei notificari
in acest sens.
10.8. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral Contractul, printr-o notificare scrisă
adresată Furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta a fost declarat insolvabil, în stare de faliment,
intră în lichidare judiciară sau incheie concordate sau convenţii având ca obiect asigurarea plăţii
datoriilor cu creditorii săi, şi-a suspendat activitatea, este în executare silită ori se află în alta procedură
similara, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru Furnizor. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a Contractului.
10.9. In cazul in care Achizitorul este amendat pentru nerespectarea de catre Furnizor a
reglementarilor legale sau pentru prejudicii aduse mediului ori altor parti interesate, Furnizorul il va
despagubi pe Achizitor cu valoarea amenzilor aplicate.
Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a Contractului
11.1. Furnizorul se obliga sa constituie si sa depuna la Achizitor dovada constituirii garantiei de
buna executie a Contractului sectorial de produse, in cuantum de 10% din valoarea acestuia, fara TVA,
adica ................... lei, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului sectorial de produse de
catre ambele parti.
11.2. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin una din urmatoarele forme:
- da □ nu □ virament bancar
- da □ nu □instrument de garantare emis in conditiile legii de societate bancara (scrisoare de garantie
bancara de buna executie) sau de o societate de asigurari (polita de asigurare), care se prezinta in
original si devine anexa a prezentului Contract:
a) cu o valabilitate care sa depaseasca cu 30 de zile data semnarii Procesului verbal de receptie
pentru produsul livrat, cu precizarea de la art. 2.1 lit o);
b) in cazul in care valabilitatea instrumentului de garantare este mai mica decat cea de la lit. (a),
de mai sus, Furnizorul are obligatia de a prelungi acest instrument de garantare, la expirarea acestuia,
astfel incat valabilitatea lui sa depaseasca cu 30 de zile data semnarii Procesului verbal de receptie
pentru produsul livrat, cu precizarea de la art. 2.1 lit o);
c) in cazul in care, la data semnarii Procesului verbal de receptie pentru produsul livrat, se
constata existenta unor probleme care trebuie remediate, Furnizorul are obligatia de a prelungi
valabilitatea instrumentului de garantare cu o perioada care sa depaseasca cu 30 zile data semnarii
Procesului verbal de receptie pentru produsul livrat, dupa remedierea tuturor neconformitatilor.
11.3. Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare, numai dupa ce Furnizorul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie, in termen de cel mult 3 zile lucratoare.
11.4. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de cel mult 14 zile de
la data semnarii, de catre comisia de receptie, a Procesului verbal de receptie, daca nu s-au ridicat pana
la acea data pretentii asupra ei.
11.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, dacă
Furnizorul nu îşi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzător obligaţiile asumate prin
prezentul Contract sectorial de produse. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie
Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât Furnizorului, cât şi emitentului instrumentului de
garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului, dar
fără ca Furnizorul să poată să facă opoziție la încasarea de catre Achizitor a garanției.
11.6. Garanţia produsului este distinctă de garanţia de bună execuţie a Contractului.
11.7. Dacă Furnizorul nu constituie garanția de bună execuție a Contractului, nu o constituie în
termen sau în condițiile de formă prevăzute în Contract, Achizitorul va executa garanția de participare si
va rezilia Contractul.
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11.8. Garanţia de bună execuţie a Contractului trebuie să fie irevocabilă, iar instrumentul de
garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de bună execuție se va executa necondiţionat, la prima
cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa Furnizorului.
11.9. Garanţia de bună execuţie a Contractului se constituie de către Furnizor în scopul asigurării
Achizitorului cu privire la îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită, a Contractului.
11.10. Daca Furnizorul nu depune dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de 5
zile lucratoare de la semnarea, de catre ambele parti, a Contractului sectorial de produse, acesta va plati
o penalitate de 0,05% pe zi de intarziere, din valoarea Contractului sectorial de produse, pana la
indeplinirea obligatiei. Prevederile se aplica si in cazul obligatiei de prelungire a duratei de valabilitate a
instrumentului de garantare, conform Art. 11.2 lit. b), lit.c) si Art.11.11. alin. (1).
11.11. (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de livrare a Contractului
sectorial de produse, in conditiile legii, Furnizorul are obligatia de a prelungi valabilitatea instrumentului
de garantare, cu durata corespunzatoare prelungirii termenului de livrare, in termen de, cel mult, 10 zile
de la data semnarii de catre ambele parti a documentului de prelungire.
(2) Instrumentul de garantare ce se va prelungi va fi valabil de la data expirarii celui initial, pe
perioada de prelungire a termenului de livrare.
11.12. Dacă pe timpul livrarii produsului emitentul instrumentului de garantare nu mai poate să se
achite de obligaţiile sale privind garanţia de bună execuţie, Achizitorul va notifica, în scris, Furnizorului
constituirea unui nou instrument de garantare - în aceeaşi termeni ca cei folosiţi pentru instrumentul de
garantare anterior - în termen de 30 zile de la data notificării. În cazul în care Furnizorul nu poate
prezenta un instrument de garantare în termenul menţionat, Contractul se considera reziliat de plin
drept.
12. Caracterul confidenţial al Contractului
12.1. (1) Părţile înţeleg şi convin asupra faptului că prezentul Contract, precum si datele si
rezultatele obţinute în baza acestuia, comunicate în formă scrisă, prin poştă electronică, prin iniţierea
accesului la informaţii, cum ar fi cele stocate într-o bază de date, sau orice altă formă intangibilă sau
tangibilă, vor fi considerate ca Informaţii Confidenţiale, pe toată durata Contractului si, ulterior, pe durata
nedeterminată.
(2) Nu sunt considerate confidentiale informatiile care sunt:
a) deja în posesia Părtilor, fără obligaţii de confidenţialitate;
b) obţinute dintr-o altă sursă decât de la cealalta Parte, fără obligaţie de confidenţialitate;
c) disponibile public la momentul primirii lor sau care devin publice ulterior, fără nicio culpă a
celeilalte Părți.
(3) Caracterul confidențial al Contractului nu aduce atingere dispoziţiilor legale privind liberul
acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea
Achizitorului, Achizitorul având obligația de a nu dezvălui informaţiile transmise de Furnizor si indicate de
acesta ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale
ofertelor.
12.2. Furnizorul nu va multiplica, reproduce, dezvălui Informaţii Confidenţiale niciunei persoane,
nu va permite unei terţe părţi accesul la Informaţiile confidenţiale şi nu va exploata sau utiliza Informaţiile
confidenţiale în alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul Contract, fără a avea consimţământul
prealabil, scris, al Achizitorului.
12.3. Furnizorul va avea aceeaşi grijă şi discreţie pentru a evita dezvăluirea, publicarea sau
răspândirea Informaţiilor Confidenţiale puse la dispoziţie de catre Achizitor, ca cea pe care o arată
pentru informaţiile similare proprii pe care nu doreşte să le dezvăluie, să le publice sau să le
răspândească şi, în acelaşi timp, impusă de lege.
12.4.(1) Furnizorul poate dezvălui Informaţiile Confidenţiale către:
a) angajaţii săi care trebuie să le cunoască pentru executarea Contractului; dezvaluirea oricarei
informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face confidenţial si se va extinde
numai asupra acelor informaţii necesare în vederea indeplinirii acestuia;
b) oricare entitate legala care are dreptul sa le solicite si sa le primească, în măsura în care este
imperativ cerut de lege; Furnizorul va notifica prompt, in scris, acest fapt Achizitorului, înaintea dezvăluirii
acestora.
(2) Pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin nerespectarea prevederilor prezentului articol,
Furnizorul va plăti daune-interese.
13. Cerinţe de calitate, mediu, securitate şi sănătate în muncă
13.1 Cerinte minime in domeniul calitatii
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13.1.1. În toate etapele derulării Contractului de furnizare se vor respecta cerinţele de calitate
impuse prin Standardul ISO 9001: 2008 sau ISO 9001:2015 cu privire la sistemul de management al
calităţii.
13.1.2. Produsul furnizat de catre Furnizor va fi receptionat pe baza Procesului - verbal de
receptie incheiat intre Achizitorsi Furnizor si va fi insotit de:
a) factura fiscala si avizul de expeditie, semnata/semnat si stampilata/stampilat, pe care se vor
specifica pretul unitar lei/buc, cantitatea, valoarea totala lei, numarul Contractului in baza caruia se face
livrarea - 1 exemplar original;
b) declaraţie de conformitate -1 exemplar original;
c) certificat de calitate si certificat de garantie cu mentionarea perioadei de garantie acordata
produsului -1 exemplar original.
d) fisa tehnica a produsului
e) instructiuni de folosire a produsului in limba romana;
13.2. - Cerinte minime in domeniul mediului
(1) Atunci cand furnizeaza si pune in functiune aparatul, Furnizorul trebuie sa se asigure ca
respecta legislatia de mediu in vigoare, respectiv OUG nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, cu
modificările şi completările ulterioare, precum si toate celelalte prevederi legale in materie;
(2) Personalul Furnizorului, va manifesta o deosebită atenţie astfel încât să se evite producerea
oricăror evenimente care să aibă efecte nocive asupra mediului sau asupra stării de sănătate a
personalului;
(3) Furnizorul isi asuma raspunderea pentru orice impact negativ asupra mediului înconjurător,
rezultat în urma activităţii sale si, pentru orice poluare accidentala produsa din vina sa, va anunta imediat
beneficiarul, o va remedia operativ si va acoperi din punct de vedere financiar prejudiciul creat.
13.3. Cerinţe minime in domeniul securitatii si sanatatii in munca
(1) La furnizarea produsului, trebuie sa se respecte prevederile legislatiei de securitate si
sanatate in munca in vigoare, si anume :
- Legea Securitatii si sanatatii in Munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006
cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori
a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca;
- H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul
de munca;
- H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca.
(2) Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea si punerea in functiune a produsului în
conformitate cu legislatia, normele si instructiunile de securitate a muncii in vigoare, pentru siguranţa
tuturor operaţiunilor şi metodelor utilizate, cât şi de calificarea personalului său, pe toată durata derularii
Contractului.
(3) In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, orice eveniment
va fi comunicat Achizitorului.
(4) In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 privind securitatea
si sanatatea in munca, in vigoare, cercetarea evenimentelor se realizeaza imediat dupa comunicare si
are ca scop stabilirea imprejurarilor si cauzelor care au dus la producerea acestora, a reglementarilor
legale inacalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor
cazuri similare, respectiv pentru determinarea caracterului accidentului;
(5) Cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza in conformitate cu Legea nr.
319/2006, iar inregistrarea accidentului de munca se realizeaza de catre persoana juridica de care
apartine accidentatul, daca nu s-a stabilit altfel prin P.V. de cercetare a evenimentului. Personalul
implicat in evenimentul produs in spatiile si instalatiile beneficiarului are obligatia de a da informatiile
solicitate de comisia de cercetare a evenimentului.
(6) Furnizorul, în timpul furnizarii si punerii in functiune a produsului, va deţine în dotare, atat fişe
tehnice sau instrucţiuni, cât si Instrucţiuni proprii de S.S.M. – conform Legii nr. 319/2006 - legea
securitatii si sanatatii in munca invigoare.
13.4. Legislatie privind managementul situatiilor de urgenta (apararea impotriva incendiilor si
protectia civila)
(1) In timpul desfasurarii activitatii in locatiile Achizitorului, personalul Furnizorului va respecta
intocmai prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
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completarile ulterioare, precum si a Ordinului nr. 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor.
(2) Personalul Furnizorului trebuie sa respecte intocmai prevederile Regulamentului de ordine
interioara a C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. si a P.O. T.E.L. -.00.31 Autorizarea accesului tertilor.
14. Drepturi de proprietate intelectuală
4.1.Furnizorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.) şi
b) 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.
15. Recepţie, inspecţii şi teste
15.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi de a testa produsul pentru a
verifica conformitatea lui cu specificaţiile din propunerea tehnică.
15.2.(1) Produsul va fi recepţionat cantitativ într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
sosirea la locul de depozitare, recepţie la care se va verifica dacă produsul a fost livrat conform facturii,
dacă este întreg, fără lipsuri şi dacă nu prezintă defecte vizibile cu ochiul liber datorate transportului şi
manipulărilor.
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, Furnizorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea receptiei si a inspectiilor.
15.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produsului, respectiv la locul de punere in functiune indicat de Achizitor.
15.4. Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul sa îl
respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul Contractului:
a) de a înlocui produsul refuzat sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespundă specificaţiilor lui
tehnice, pe cheltuiala sa integrala.
15.5. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi
limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de Furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia finală.
15.6. Prevederile clauzelor 15.1-15.4. nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau a altor obligaţii prevăzute în Contract.
15.7. (1) Reclamaţiile privind lipsurile cantitative şi produsul sosit deteriorat în timpul transportului
vor fi comunicate de Achizitor în maximum 10 zile de la data încheierii Procesului – verbal de receptie.
(2) Furnizorul este obligat ca, în maximum 3 zile lucratoare de la data comunicării, să completeze
produsul livrat incomplet sau să înlocuiască produsul defect, pe cheltuiala sa integrală.
(3) Produsul constatat defect şi care trebuie înlocuit va fi pus la dispoziţia Furnizorului, pe
cheltuiala sa, după primirea produsului înlocuitor. Produsul ce urmează a fi livrat pentru înlocuire sau
completare va fi supus unei noi recepţii.
(4) Pentru depăşirea termenului de 3 zile lucratoare acordat pentru rezolvarea reclamaţiilor de
mai sus Furnizorul va plăti penalităţi ca şi pentru depăşirea termenului de livrare.
(5) Furnizorul este răspunzător pentru prejudiciile produse din vina sa asupra mediului şi va
suporta toate cheltuielile de remediere a acestor daune.
15.8. Furnizorul este singurul raspunzator si suporta pagubele produse bunurilor si personalului
Achizitorului, ca urmare a actiunilor si activitatilor sale, prin nerespectarea prevederilor normelor de
securitate si sanatate in munca. Responsabilitatea civila, materiala sau penala pentru eventualele
pagube create cade in sarcina Furnizorului.
15.9.(1) Fiecare parte raspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de munca produse.
Accidentul de munca cu incapacitate temporara de munca, produs din vina personalului Furnizorului, va
fi cercetat de catre Furnizor, conform H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, cu completarile si
modificarile ulterioare.
(2) Orice accident produs din vina Furnizorului, rezultat din nerespectarea legislatiei in vigoare se
va inregistra la acesta.
15.10. Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la securitatea si sanatatea in munca si PSI pentru
activitatile desfasurate de personalul Furnizorului, atrage pentru Furnizor intreaga raspundere
disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
15.11. Furnizorul, poarta intreaga responsabilitate tehnica, juridica, financiara, pentru calitatea
produselor furnizate, in baza prezentului Contract sectorial de produse, in conformitate cu prevederile
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legale in vigoare, chiar in cazul falimentului si/sau insolventei sale. In aceasta situatie, Furnizorul isi va
indeplini obligatiile asumate, astfel incat interesele Achizitorului sa nu fie afectate in niciun fel.
15.12. Furnizorul isi asuma si toate celelalte responsabilitati care rezulta din celelalte clauze ale
prezentului Contract sectorial de produse si care nu au fost enumerate in prezentul capitol.
15.13. Furnizorul are obligatia de a respecta in totalitate cerintele specificatiei tehnice.
15.14. Plata facturii emisa de Furnizor este conditionata de semnarea de catre Achizitor a
Procesului – verbal de receptie.
15.15. Procesul – verbal de receptie va fi semnat de catre comisia de receptie pe baza
Procesului - Verbal de predare primire si PIF semnat de catre personalul operativ, la data punerii in
functiune, in care se vor preciza seria unitatii interioare, seria unitatii exterioare si locatia.
15.16. La punerea in functiune produsul va fi testat in vederea functionarii la parametrii solicitati
in Caietul de sarcini.
16. Ambalare şi marcare
16.1. Ambalarea si marcarea vor respecta strict cerintele cerute de legislatia in vigoare.
16.2. (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsul livrat astfel incat, la o manipulare
normala/corecta a acestora in timpul transportului, acesta sa ramana nedeteriorat.
(2) Produsul va fi ambalat de Furnizor in conformitate cu mijlocul de transport utilizat, de o
maniera care sa ii asigure, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si
expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatii care ar putea sa apara in timpul transportului
si depozitarii in aer liber, astfel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
(3) Ambalajul trebuie sa fereasca produsul si contra socurilor si a tuturor solicitarilor extreme la
care acesta este solicitate in timpul manipularilor de descarcare.
16.3. Produsul livrat trebuie sa aiba ambalajul original, intact, al producatorului si sa fie sigilat,
astfel incat sa fie asigurata protectia produsului pe toata durata transportului si sa nu prezinte lovituri,
zgarieturi.
16.4. Calitatea ambalajului nu il exonereaza de raspundere pe Furnizor, fata de Achizitor, pentru
pierderi sau deteriorari ale produsului suferite pe timpul transportului sau al manipularilor.
16.5. Toate materialele de ambalare a produsului, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) ramân în proprietatea Achizitorului.
17. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
17.1. Furnizorul are obligaţia de a livra si pune in functiune produsul la C.N.T.E.E. Transelectrica
S.A. – Sucursala de Transport Craiova la sediul din Craiova, strada Brestei nr. 5, parter – Cabinet
Medical, jud. Dolj, respectând termenul contractual stabilit.
17.2. (1) La expedierea produsului, Furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat
Achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul Contractului,
descrierea produsului, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele si anume:
a) factura fiscala si avizul de expeditie, semnata/semnat si stampilata/stampilat, completat cu
respectarea datelor prevazute la art.1, pe care se vor specifica pretul unitar lei/buc, cantitatea, valoarea
totala lei, numarul Contractului in baza caruia se face livrarea - 1 exemplar original;
b) declaraţie de conformitate -1 exemplar original;
c) certificat de calitate si certificat de garantie, cu mentionarea perioadei de garantie acordata
produselor - 1 exemplar original;
d) fisa tehnica a produsului;
e) instructiuni pentru utilizare in limba romana care trebuie sa contina informatii clare privind
utilizarea, depozitarea, intretinerea, reciclarea produsului uzat.
17.3. Certificarea de către Achizitora faptului ca produsul a fost livrat parţial sau total se face
după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele
emise de Furnizor pentru livrare.
17.4. Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor referitoare la recepţia produselor.
17.5. Procesul – verbal de receptie semnat de comisia de receptie -fara neconformitati/observatii
si inregistrat la Achizitor- constituie acceptarea produsului achizitionat.
18. Asigurări
18.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsul furnizat prin Contract împotriva
pierderii sau a deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, pana in momentul in
care acesta este receptionat de catre Achizitor.
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18.2. Furnizorul nu poate invoca lipsa acestei asigurări în cazul producerii unor evenimente care
să conducă la neîndeplinirea în termen a obligaţiilor sale asumate prin prezentul Contract sectorial de
produse.
19. Perioada de garanţie acordată produsului
19.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsul furnizat prin Contract este nou, nefolosit,
nu are niciun defect ca urmare a calitatii materialelor sau a manoperei sau a oricarei alte actiuni a
Furnizorului si/sau producatorului , nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un
impact negativ asupra mediului şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în structura materialelor,
este executat conform normelor şi documentaţiei tehnice stabilite prin caietul de sarcini şi prin
propunerea tehnică, documente ale prezentului Contract, din materii prime si materiale de calitatea I si
ca nu prezinta defecte de executie sau provenind din defecte ale materialelor folosite sau dintr-o
eventuala omisiune a Furnizorului si/sau a producatorului, dupa caz.
19.2. Furnizorul garantează că produsul livrat în baza prezentului Contract, in urma utilizarii lui
normale, îşi va menţine caracteristicile tehnice din propunerea tehnică, document al prezentului
Contract, pentru o perioadă de garantie de minimum........ luni de la data semnarii de catre comisia de
receptie, fara neconformitati/observatii si inregistrata la Achizitor, a Procesului – Verbal de receptie,
perioada de garantie care nu va fi mai mica decat cea data de producator.
19.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie, in legatura cu produsul livrat.
19.4. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau
de a înlocui produsul în maximum 3 zile lucratoare de la data recepţionării reclamaţiei, fără costuri
suplimentare pentru Achizitor. Depăşirea termenului de 3 zile lucratoare pentru rezolvarea reclamaţiei va
fi sanctionata ca şi depăşirea termenului de livrare.
19.5. În cazul în care Furnizorul un reuşeşte să rezolve reclamaţiile Achizitorul o va face el
însuşi, pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului, fără a prejudicia alt drept pe care Achizitorul îl are faţă de
Furnizor în cadrul prezentului Contract. Toate cheltuielile legate de rezolvarea reclamaţiilor în perioada
de garanţie sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului.
19.6. Produsul care, în timpul perioadei de garanţie, il înlocuieste pe cel defect, beneficiază de o
nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
20. Modalităţi de plată
20.1. Preţul Contractului prevăzut la art. 5 se va plati Furnizorului dupa livrarea si punerea in
functiune a produsului, in baza facturii fiscale şi numai dupa data inregistrarii, fara neconformitati la
Achizitora, a procesului – verbal de receptie, cu respectarea termenului prevazut la art. 6. din Contract,
corelat cu art. 15.14 din Contract.
20.2. Plata facturii va fi făcută către Furnizor, prin Ordin de Plată, în termen de 30 de zile de la
data înregistrării facturii la Achizitor. Plata se va face prin transfer bancar în contul Furnizorului sau prin
alte forme de plată prevăzute de legislaţia în vigoare.
20.3. Furnizorul are intreaga raspundere pentru completarea rubricilor facturii fiscale, Achizitorul
rezervandu-si dreptul de a refuza la plata factura completata necorespunzator. Pe fiecare factura se vor
inscrie urmatoarele date de identificare a Achizitorului: C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - S.T.
CRAIOVA, Nr. Reg. Com: J16/523/2000, CIF RO13328043, Sediul persoanei juridice: B-dul Gen.
Gh. Magheru nr. 33, sect. 1, Bucuresti, Adresa sediul secundar: str. Brestei nr. 5, Craiova, Dolj,
Cont: RO33BRDE170SV83315801700, Banca: B.R.D.-G.S.G. CRAIOVA.
20.4. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, potrivit legii si prezentului Contract, a facturii
spre decontare conduce la nerespectarea termenului de plata, daca Achizitorul sesizeaza Furnizorul
despre neregulile constatate si returneaza factura in original, in intervalul de plata. Un nou termen de
plata va curge de la prezentarea facturii de catre Furnizor, cu date corecte, potrivit legii si Contractului.
21. Ajustarea preţului Contractului
21.1. Pentru produsul livrat plăţile datorate de Achizitor Furnizorului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la Contract.
21.2. Preţul Contractului este ferm şi nerevizuibil pe toată durata de îndeplinire a Contractului.
22. Subcontractanti
22.1. Conform prevederilor Contractului sectorial de produse, Furnizorul este unicul raspunzator,
in fata Achizitorului, prin modul in care se deruleaza Contractul. Toti angajatii, reprezentantii sau
subcontractantii angajati de catre Furnizor pentru executarea Contractului sectorial de produse vor fi sub
deplinul control al Furnizorului si nu se vor considera parti Contractante in prezentul Contract sectorial
de produse. Furnizorul declară că are următorii subcontractanţi implicaţi în executarea Contractului,
conform ofertei: -..............
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22.2. Contractele încheiate cu subcontractanții trebuie să fie în concordanţă cu oferta si se vor
constitui anexa la Contract.
22.3. Lista subcontractanţilor, incluzând detaliile de identificare cu privire la aceştia, precum şi
Contractele încheiate cu subcontractanţii în condiţiile menţionate constituie anexe la Contract.
22.4. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitorde modul în care îndeplineşte
Contractul. Subcontractanţii sunt pe deplin răspunzători faţă de Furnizor cu privire la modul în care îşi
îndeplinesc partea lor din Contract. Furnizorul este responsabil pentru actele, avariile şi neglijențele
subcontractanţilor săi şi ale agentilor şi angajaţilor acestora. Aprobarea de către Achizitora
subcontractării oricărei părţi din Contract sau a unui subcontractant, nu il scuteşte pe Furnizor de
niciuna dintre obligaţiile sale Contractuale.
22.5.(1) Numai în cazul unor motive întemeiate şi argumentate în detaliu şi cu condiţia ca
propunerea să nu reprezinte o modificare substanţială a Contractului, Furnizorul are dreptul de a solicita
înlocuirea oricărui subcontractant şi de a propune un nou subcontractant. După analizarea motivelor
prezentate de către Furnizor şi dupa îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. 2, de mai jos, Achizitorul
va comunica decizia sa cu privire la acceptarea sau la respingerea noului subcontractant propus de
către Furnizor, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitarii scrise în acest sens,
transmisă de către Furnizor.
(2) Noul subcontractant trebuie să îndeplinească criteriile aplicate subcontractanţilor la calificarea
Furnizorului. Noul subcontractant trebuie să pună la dispoziţia Achizitorului certificatele şi alte
documente necesare pentru verificarea existenţei sau a inexistenţei unor situaţii de excludere şi a
resurselor/capabilităţilor, corespunzător părţii lui de implicare în Contract.
(3) Acceptarea de către Achizito ra noului subcontractant se poate face numai dacă nu va
conduce la modificarea condiţiilor tehnice şi financiare prevazute în Contract.
(4) Acceptarea sau respingerea de către Achizitora noului subcontractant propus de către
Furnizor nu va fi, în niciun caz, motiv de extindere a duratei Contractului.
(5) Furnizorul va prezenta Contractul încheiat în condiţiile prevazute în prezentul capitol, cu noul
subcontractant, în termen de 10 zile de la încheiere, in caz contrar se aplica pevederile art.23.3.
22.6. Furnizorul are obligaţia de a nu permite subcontractantului cu care a încheiat Contractul de
subcontractare să încheie, la rândul lui, Contract de subcontractare.
22.7. Orice modificare a Contractelor încheiate cu subcontractanţii sau a datelor de identificare
ale acestora va fi notificată, in scris, Achizitorului în termen de 10 zile de la data la care a intervenit, in
caz contrar se aplica pevederile art.23.3.
22.8. Achizitorul poate efectua plăți directe către subcontractanți, corespunzător părţii din
Contract îndeplinite de către subcontractanţi, dacă acesţia solicită şi dacă şi-au exprimat optiunea în
acest sens, pentru serviciile şi produsele furnizate potrivit Contractului de subcontractare şi a
documentelor care confirmă îndeplinirea obligaţiilor asumate de către subcontractant.
22.9. Achizitorul are dreptul de a solicita în orice moment, pe durata valabilității Contractului,
informații cum ar fi: numele, datele de contact şi reprezentanţii legali, existenţa unor situaţii de excludere,
resursele/capabilităţile corespunzătoare părţii de implicare în Contractul, cu privire la subcontractanţii
subcontractanţilor Furnizorului sau la subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de
subcontractare.
23. Încetarea și rezilierea Contractului
23.1. Contractul încetează la termenul prevăzut la art. 6.
23.2. (1) Potrivit dreptului comun, Achizitorul are dreptul să denunțe Contractul fara nicio
compensatie pentru Furnizor, sens in care va formula o notificare prealabila care va fi transmisa
Furnizorului in scris, cu 30 de zile inainte de data denuntarii. Furnizorul are dreptul de a solicita numai
plata corespunzatoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
Contractului.
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea Contractelor sau
dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a Contractului, în conformitate cu
dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral Contractul în perioada de
valabilitate a acestuia într-una din următoarele situaţii:
a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul art. 177 din Legea nr. 99/2016;
b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului, 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.
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(3) Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral Contractul în cazul unei modificări a
Contractului fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când organizarea acesteia era
obligatorie conform art. 243 din Legea nr. 99/2016.
23.3. Achizitorul poate rezilia Contractul dacă:
a) Furnizorul nu-şi îndeplineşte oricare din obligaţiile contractuale, deşi a fost notificat de către
Achizitor în acest sens;
b) Furnizorul implică subcontractanţi, furnizori ori producători agreați în executarea Contractului,
fără aprobarea Achizitorului sau nu-si indeplineste obligatia prevazuta la art. 8.5 din Contrat;
c) Furnizorul cesionează drepturile şi/sau obligaţiile ce derivă din prezentul Contract, fără
aprobarea Achizitorului;
d) Furnizorul a fost declarat insolvabil, în stare de faliment, intră în lichidare judiciară sau încheie
concordate sau convenţii având ca obiect asigurarea plăţii datoriilor cu creditorii săi, si-a suspendat
activitatea, este în executare silită ori se afla în altă procedura similară;
e) exista o hotarâre judecatorească definitivă împotriva Furnizorului ca urmare a conduitei sale
profesionale, care afectează grav îndeplinirea Contractului;
f) există orice altă hotarâre legală care poate împiedică îndeplinirea Contractului;
g) Furnizorul nu mai deţine autorizaţiile/certificările şi altele asemenea, necesare realizării
obiectului Contractului.
23.4. Furnizorul poate rezilia Contractul dacă:
a) Achizitorul nu plăteşte facturile emise conform Contractului în termen de 30 zile de la
expirarea perioadei prevăzute la art. 20.2, deşi a fost notificat de Furnizor în acest sens;
b) Achizitorul a fost declarat insolvabil, în stare de faliment, intră în lichidare judiciară sau incheie
concordate sau convenţii având ca obiect asigurarea plăţii datoriilor cu creditorii săi, şi-a suspendat
activitatea, este în executare silită ori se află în alta procedură similară.
23.5. Rezilierea se produce prin notificare scrisă, fără intervenţia instanţei de judecată si fara altă
formalitate administrativă. Notificarea de reziliere a Contractului se motivează şi se comunică, în scris,
cu cel puţin 10 zile anterior datei de la care rezilierea va produce efecte.
23.6. Anterior rezilierii Contractului Achizitorul poate suspenda plăţile datorate, după notificarea
prealabilă a Furnizorului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale.
23.7. Indiferent de Partea care a notificat rezilierea Contractului, Achizitorul are obligaţia să
convoace comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă a produsului până la data
rezilierii, într-un termen de maximum 10 zile de la data rezilierii Contractului. Achizitorul va întocmi
situatia rezultata, după care va stabili dacă sunt sume de plată în conformitate cu prevederile
Contractului şi care este cuantumul acestora.
23.8. Dupa rezilierea Contractului din initiativa Achizitorului, acesta este în drept să contracteze
produsul cu un terţ, pretenţia pentru despăgubiri implicând atât diferenţa între preţul Contractului reziliat
şi preţul noului Contract, cât şi despagubiri rezultate din neexecutare.
24. Amendamente
24.1. (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.
(2) Modificarea Contractului se poate face numai in conditiile prevazute de art. 235-243 din
Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
25. Modificarea Contractului
25.1. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor
acestuia, prin act adiţional, numai în conformitate cu prevederile art. 235-243 din Legea nr. 99/2016.
25.2. Orice modificare a Contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în
cazurile şi in condiţiile prevăzute la art. 235-241 din Legea nr. 99/2016 se realizează prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legale.
26. Întarzieri în îndeplinirea Contractului
26.1. Furnizorul are obligatia de a efectua livrarea si de a-si indeplini toate indatoririle pe care si
le-a asumat prin prezentul Contract, fara a depasi termenele prevazute in prezentul Contract.
26.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului, din motive obiective care exclud culpa sa,
justificate pe baza de documente, Furnizorul nu respectă termenul de livrare de la art. 6 din Contract,
acesta are obligaţia de a notifica, in scris,Achizitorul, in termen de maximum 3 zile lucratoare,
comunicand situatiile aparute, documentele doveditoare, si noul termen la care va putea sa-si
indeplineasca respectivele indatoriri; eventuala modificare a datei/perioadelor de furnizare asumate se
poate face cu acordul parţilor, prin act adiţional, in conditiile prevazute la art. 24 si art. 25 din Contract.
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26.3. Cu exceptia prevederilor privind forta majora si a situatiei in care Achizitorul este de acord
cu o prelungire conform art. 26.2, orice intarziere in indeplinirea Contractului da dreptul Achizitorului de a
solicita Furnizorului penalitati si/sau alte daune potrivit art.10 din prezentul Contract.
26.4. Daca Furnizorul nu-si realizeaza obligatiile asumate, Achizitorul se poate adresa altui
Furnizor pentru furnizarea produsului nelivrat, pe cheltuiala Furnizorului din prezentul Contract.
26.5. Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand nu se confirma, de catre Achizitor, ca
produsul a fost furnizat conform specificatiei tehnice si Procesului verbal de receptie, semnat de comisia
de receptie, fara neconformitati/observatii, si inregistrat la Achizitor.
26.6. Furnizorul va putea fi tinut raspunzator pentru orice incalcare a obligatiilor sale prevazute in
Contract si dupa furnizarea produsului.
27. Cesiunea
27.1. Furnizorul poate cesiona, în conditiile legii, doar drepturile de creanţă născute din Contract,
cu acordul scris al Achizitorului, obligaţiile născute ramânând în sarcina Părţilor, astfel cum au fost
stipulate şi asumate iniţial.
27.2. În cazul în care Furnizorul îşi cesionează drepturile şi obligaţiile rezultate din Contract, cu
exceptia cazurilor prevazute la art. 27.1, Achizitorul va rezilia Contractul.
28.3. In cazul în care, la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora
în Contract, subcontractanţii şi-au exprimat opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor, pentru servicii
sau produse furnizate potrivit Contractului de subcontractare, se cesionează de drept obligaţiile de plată
către subcontractanţi pentru părţile din Contract aferente acestora.
28. Forţa majoră
28.1. Forţa majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în
perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la
apariţia acesteia.
28.2. Cazurile de forţă majoră pot fi opuse celeilalte Părţi, numai dacă Partea care le invocă
comunică, în scris, în termen de maximum 5 zilede la data apariţiei cazului de forţă majoră, celeilalte
Părţi, situaţia intervenită şi prezintă, în alte 14 zile ulterioare, un certificat emis de autorităţile
competente, privind realitatea evenimentului invocat, precum şi durata sa.
28.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a lua orice măsuri care ii stau la dispoziţie,
în vederea limitării consecinţelor.
28.4. În situaţia în care cazul de forţă majoră aparut şi invocat are o durată mai mică de 15 zile,
termenele de îndeplinire a obligaţiilor Părţii care le-a invocat se prelungesc, în mod automat, cu perioada
de timp respectivă. Daca forţa majoră actionează sau se estimează ca va acţiona pe o perioadă mai
mare de 30 zile, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a
prezentului Contract fără ca vreuna dintre Părţi sa poată pretinde celeilalte daune-interese.
29. Concilierea
Achizitorul si Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
Contractului.
30. Soluţionarea litigiilor
Dacă, după 30 zile de la începerea tratativelor prevazute la art. 29, Achizitorul şi Furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca, orice litigiu
decurgând din sau în legatură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori la
desfiinţarea lui, să se soluţioneze de către instanţa judecătorească abilitată.
31. Limba care guvernează Contractul
31.1. Limba care guvernează Contractul este limba romană.
31.2. Orice alte documente necesare derulării Contractului, care sunt redactate în altă limbă, vor
fi însoţite de traducere autorizată, în limba română.
32. Comunicări
32.1. (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.
32.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării, în
scris, a primirii comunicării.
33. Alte clauze
33.1. Renunţarea la impreviziune.
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Furnizorul îşi asumă, în mod expres, riscul schimbărilor împrejurărilor Contractului, el renunţând
irevocabil la dreptul de a invoca impreviziunea, indiferent de momentul la care ar putea interveni un
asemenea caz şi de valoarea pe care o vor avea produsele la acel moment.
33.2. Nicio despǎgubire.
(1) Furnizorul recunoaste si declara ca sumele prevazute in prezentul Contract ca pret,
indemnizaţie, despăgubiri sau cu orice titlu, reprezintǎ o plată sau, după caz, o despăgubire corectǎ şi
suficientǎ.
(2) Furnizorul declară în mod irevocabil că, având cunoştinţă de prevederile art. 1221 din Codul
Civil, a încheiat prezentul Contract fără a se afla în stare de nevoie şi fără a fi lipsit de experienţă şi/sau
cunoştinţe în materie şi că a studiat condiţiile pieţei înainte de a încheia acest Contract.
33.3. Niciun remediu adiţional.
Furnizorul convine cǎ remediile detaliate prin prezentul Contractau caracter exclusiv si ca nu va
pretinde despǎgubiri adiţionale faţǎ de cele reglementate în prezentul Contract.
33.4. Acceptare expresǎ.
În conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul Civil, Furnizorul declarǎ cǎ a negociat, a luat
cunoştinţǎ şi a acceptat, în mod expres, prevederile art. 10, 21, 23 si 25 din prezentul Contract.
33.5. Clauze Finale.
(1) Prezentul Contract conţine întreaga înţelegere a Părţilor cu privire la obiectul său, înlocuind
toate întelegerile şi negocierile anterioare. Nu exista niciun element secundar cu privire la care Pǎrţile sa
fi amanat negocierea pentru o datǎ ulterioarǎ încheierii prezentului Contract.
(2) Părţile declară că au participat în mod egal la redactarea prezentului Contract şi ca au avut
posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor prevederilor sale. Fiecare Parte confirmă faptul că a înţeles şi ca
acceptă fiecare şi toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile. În plus, prin semnǎtura de mai
jos, fiecare Parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu intenţia de a-şi
asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa întocmai toate prevederile
acestuia.
(3) Prevederile acestui Contract vor fi interpretate în considerarea faptului că ambele Părţi au
participat, în mod egal, la redactarea acestora şi au avut posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor
prevederilor. Drept urmare, Părţile recunosc şi acceptă că orice regulă de interpretare potrivit căreia
prevederile contractuale se interpretează împotriva Părţii care le-a propus, nu va fi aplicabilă în ceea ce
priveşte acest Contract.
34. Legea aplicabilă Contractului
34.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
34.2. Prezentul Contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte.
34.3. Data semnarii………….
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Subsemnatul, Reprezentant legal al Furnizorului, declar urmatoarele:
a) sunt de acord ca Achizitorul sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate, conform
prezentului contract;
b) am luat la cunostinta de drepturile conferite de legislatia privind protectia datelor cu caracter
personal
ACHIZITOR,

FURNIZOR,

Vizat
Consilier Juridic,
Viza CFP,
Sef entitate beneficiara,
Responsabil cu aplicarea procedurii,

Proiect Contract„Audiometru”, cod CPV33121400-8

13

