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CONTRACT DE FURNIZARE BUNURI
Nr. …. data …………..

DanielIonut
Paval

Semnat digital
de Daniel-Ionut
Paval
Data: 2021.03.29
11:33:03 +03'00'

Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii.
Între
ASOCIAȚIA ,,GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA SIRETULUI DE JOS”, str. Principală nr. 2179, sat
Dumbrăveni,
județ
Suceava,
sediul
Primăriei,
Sala
de
ședințe,
email:
galvaleasiretuluidejos@gmail.com, tel: 0751.10.30.20, cod unic de inregistrare
34247138,
reprezentată prin Dl PAVĂL DANIEL IONUȚ – Președinte, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
........... cu sediul in .........., Judet: ...., Localitate: ......., tel/fax: .............., inregistrat in registrul
comertului cu nr...................................., cod fiscal ..........., cont .......................................................,
reprezentata prin dnul. ............, avand functia de .........., in calitate de prestator, pe de altă parte.

1. Definiții
1.1

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;
b) Act adiţional: document ce modifica nesemnificativ termenii şi condiţiile contractului;
c) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea definite în preambulul
prezentului contract;
d) Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin
contract sau impuse prin lege;
e) Garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către prestator în scopul
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada
convenită a contractului;
f) Conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului 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
Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea
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g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)

aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul
executantului;
Despăgubire: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca despăgubire plătibilă părţii
prejudiciate, în urma încălcării contractului de lucrări de către cealaltă parte;
Penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de lucrări ca fiind plătibilă de
către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din
contract;
Servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul şi-a manifestat voinţa de a se angaja
din punct de vedere juridic în prezentul contract de achiziţie publică, oferta cuprinde
propunerea financiară şi propunerea tehnică, complet şi integral;
Caiet de sarcini – conţine specificaţiile tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe,
prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărui serviciu să fie descris în mod
obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii Achizitorului. Specificaţiile tehnice definesc,
după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ,
tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului, siguranţa în exploatare,
dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare,
marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi
sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde
relevante sau altele asemenea;
Grafic de prestare a serviciilor – eşalonarea serviciilor în limita termenului de prestare
propus prin ofertă;
Graficul de plăţi – eşalonarea plăţilor, situaţiilor provizorii până la nivelul prețului
contractului;
Propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau
după caz din documentaţia descriptivă;
Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informaţiile cu privire la preţ, tarif,
toate celelalte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor
solicitate prin documentaţia de atribuire;
Durata contractului – perioada de timp în care contractul produce efecte juridice;
Durata de prestare - durata de timp angajată prin oferta de prestare conform graficului de
eşalonare a serviciilor;
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s) Obiectul contractului - executarea şi finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;
2. Interpretare
2.1 În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.
2.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
3. Obiectul principal al contractului:
3.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi să livreze “articole de birotica si
papetarie/rechizite de birou”, conform specificatiilor tehnice stabilite in Anexa 1 la prezentul
contract, necesare pentru desfasurarea si implementarea activitatilor proiectului ,,Dezvoltare locală
prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601, în conformitate cu nevoile si solicitarile
achizitorului, in baza comenzilor acestuia.
3.2 Livrarea produselor se va efectua gratuit de furnizor la sediul achizitorului in baza notelor de
comanda intocmite si transmise de achizitor.
3.3 Prima comanda/livrare se va efectua dupa data incheierii contractului.
3.4 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
furnizare asa cum a fost prevazut in oferta financiara.
3.5 Preţurile unitare ale produselor se găsesc în lista anexă la prezentul contract şi nu se vor putea
modifica pe parcursul derulării contractului.
3.6 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil
furnizorului de către achizitor, este de ............ lei, la care se adauga T.V.A.
3.7 Pretul include cheltuielile de transport.
4. Preţul contractului
4.1 Preţul contractului va fi achitat in baza facturilor furnizorului eliberate la data livrarii produselor
pentru fiecare comanda a achizitorului, in termen de 30 de zile de la livrare/facturare, in baza
proceselor-verbale de predare primire si a Declaratiilor de conformitate.
4.2 Valoarea contractului cat si a fiecarui produs in parte se regaseste in Anexa 1 la contract.
5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de 12 luni, începând cu data semnarii contractului de ambele
parti cu posibilitatea prelungirii sale prin act aditional.

6. Obligaţiile principale ale furnizorului
6.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele „articole de birotica si papetarie/rechizite de birou”
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conform caracteristicilor tehnice si la preturile prevăzute în Anexa 1 la prezentul contract.
6.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele „articole de birotica si papetarie/rechizite de birou” in
termen de 5 zile de la comanda achizitorului.
7. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele “articole de birotica si papetarie/rechizite de
birou” .
7.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor “articole de birotica si papetarie/rechizite de
birou” către furnizor în 30 zile de la data emiterii facturii de către acesta.
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,1%/zi de întârziere din valoarea obligatiei, fara a depasi aceasta valoare.
8.2 În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul convenit, atunci acestuia îi
revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi de întârziere din plata
neefectuată.
8.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
8.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului in termen de 15 zile lucratoare pe email/posta/curierat, fără nici o compensaţie, dacă
acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul
la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a
contractului.
Clauze specifice
9. Garanţia de bună execuţie a contractului
9.1 Nu se solicită garanţie de bună execuţie a cotractului.
9.2 Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
10. Documentele care însoţesc produsele
10.1 Furnizorul va transmite achizitorului, după caz, următoarele documente:
-factura fiscala;
-declaratie de conformitate
-certificatul de calitate(daca este cazul);
-certificatul de origine(daca este cazul);
-certificatul de garantie(daca este cazul);
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Fondul Social European
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare ”,
Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității.
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”
Contract POCU/827/5/2/140601, Cod Smis 2014+: 140601

11. Perioada de garanţie acordată produselor
11.1 Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este pentru bunurile de folosinţă
mai îndelungată, de 10 de zile. Perioada de garanţie a produselor începe să curgă din data livrării.
11.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris/telefonic prin intermediul
reprezentantului de vanzari, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această
garanţie.
11.3 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a
înlocui produsul în maxim 2 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
11.4 Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o
nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
11.5 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără
a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin
contract.
12. Forţa majoră
12.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
12.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
12.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
13. Soluţionarea litigiilor
13.1 Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu
îndeplinirea contractului.
13.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze,
de către instanţele judecătoreşti competente.
14. Limba care guvernează contractul
14.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
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15. Comunicări
15.1 Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
15.2 Comunicarile dintre parti ce nu se referă la modificarea contractului se pot face si prin telefon,
telegrama, telex, fax sau email.
16. Incetarea contractului
16.1.Incetarea prezentului contract intervine in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat
b) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat contractul, cu acordul partilor
c) prin denuntare unilaterala, de catre oricare dintre parti, notificata in scris cu cel putin 30 zile
inainte.
d) in cazul in care opereaza rezilierea
16.2 Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
17. Legea aplicabilă contractului
17.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
17.2 Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
Beneficiar,
ASOCIAȚIA GAL VALEA SIRETULUI DE JOS
Președinte
PAVAL DANIEL IONUȚ

Furnizor,
........................
....................................,
.................................................
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Anexa nr. 1 la Contractul de furnizare bunuri nr. .../........
DENUMIRE PRODUS
Lipici solid
Agrafe 33mm, zincate, colturi rotunjite, 100 buc./set cutie
Agrafe 50mm, zincate, colturi rotunjite, 100 buc./set cutie
Capsator de birou
Capse capsator birou
Cutter mare
Foarfeca
Fluid corector
Perforator
Rigla plastic 20cm
Dispenser magnetic pentru agrafe
Pix cu gel Culoare albastra
Pix cu gel Culoare negru
Pix cu gel Culoare rosu
Textmarker, 4 cul./set
Marker permanent, Mark-4-all , negru

UM
buc
cutie
cutie
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
set
buc

NR. BUC

PRET UNITAR
FARA TVA

TVA

5
5
5
10
30
2
2
15
10
1
10
150
150
150
20
50
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CD-R 52x,700 MB, 50 buc/shrink set = 1 x set
set
Mapa din plastic cu elastic, A4, albastru inchis buc
buc
DVD-R 16x, 4.7 GB, 50 buc/shrink set = 1 x set
set
Marker permanent, pt CD/DVD/BD
buc
File de protectie Standard, transparent, 100buc/set set
set
Dosar, albastru, cu sina si 2 perforatii, A4, plastic set
set
Decapsator
buc
Calculator birou
buc
Hartie A4, 80g/mp, 500coli/top, 5 top/cutie
cutie
Hartie copiator A3, 80g 500coli top
top
Biblioraft, albastru inchis, 75mm, A4
buc
Index autoadeziv plastic – 45x12 mm, 5 culori
buc
Separatoare biblioraft, 240x100mm, carton color, 100buc/set set set
Separatoare (index) carton color A4, 24 culori/set
set
Memorie USB 16 Gb
buc
TOTAL CU TVA

Beneficiar,

3
150
3
20
50
100
5
5
100
1
150
50
25
25
50

Furnizor,
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ASOCIAȚIA GAL VALEA SIRETULUI DE JOS
Președinte
PAVAL DANIEL IONUȚ

........................
....................................,
.................................................
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