Contract de furnizare
Nr. ............ din data ...............2017
1. Părţile contractante
În temeiul prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare, şi art.43 din HG nr.395/2016 privind Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, s-a incheiat prin achiziţie directă- anunt SEAP ..........., prezentul
contract de furnizare de produse,
Între,
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD, având
sediul în P-ţa Petru Rareş, nr. 1-2, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 420080, telefon
0263/230741, fax 0263/214750, cod de înregistrare fiscală 4347550, cont RO95TREZ10124
510220XXXXX Trezoreria Bistriţa, reprezentată legal de catre domnul Emil Radu Moldovan,
având funcţia de presedinte al Consiliului Judetean, prin Florin Grigore Moldovan,
administrator public şi Teofil Iulian Cioarbă având funcţia de director economic, în calitate de
achizitor, pe de o parte,
şi
.................... cu sediul în ............., str.........., nr........ judeţul ........., ......, telefon: ..,
fax:......., e-mail: ......., număr de înmatriculare ............., cod fiscal ......... .........., cont nr.
.............., deschis la Trezoreria ............., reprezentată prin .............., având funcţia de
............, în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin
contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000
i. forţa majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, un
eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
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care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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 enunciativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
j. cazul fortuit- evenimentul care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi
fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
k.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII
4. Obiectul contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze : Cartuşe de toner şi cartuşe de cerneală pentru
imprimantele din dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean , Centrul
Militar Judeţean şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, conform
caietului de sarcini .
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de furnizare descris la art.4.1 de mai sus.
5. Preţul contractului şi modalităţile de plată
5.1- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate plătibil
furnizorului de către achizitor conform ofertei este de …….. lei, la care se adauga TVA în
cuantumul legal.
5.2- Plata produselor livrate în baza comenzilor beneficiarului se va face în termen de 30 de
zile lucrătoare de la data acceptării facturii emise de furnizor, condiţionat de recepţia
produselor, în contul de Trezorerie al furnizorului.
6. Durata contractului
6.1-Prezentului contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este
valabil până la data de 31.12.2017.
7. Documentele contractului( sunt cel puţin):
7.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară.
c) proces-verbal de recepţie;
d) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie
e) acord de asociere , daca este cazul.
f) contract de subcontractare, dacă este cazul;
g) alte documente, dacă este cazul.
2

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze: Cartuşe de toner şi cartuşe de cerneală pentru
imprimantele din dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean , Centrul
Militar Judeţean şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud ,conform
caietului de sarcini.
8.2 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
ii) 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.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract pentru : Cartuşe de toner şi cartuşe de cerneală pentru
imprimantele din dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean , Centrul
Militar Judeţean şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud , conform
specificaţiilor caietului de sarcini.
9.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze Cartuşe de toner şi cartuşe de cerneală pentru
imprimantele din dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean , Centrul
Militar Judeţean şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud , conform
caietului de sarcini.
9.3- Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 de zile
lucrătoare de la data recepţiei bunurilor sau serviciilor şi emiterea facturii, condiţionat de
acceptarea în scris, fără obiecţiuni, a bunurilor sau serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract, potrivit art.6 alin.1 lit.c din legea nr.72/2013– privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligatiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte
încheiate între profesionisti si între acestia si autorităti contractante.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1 din Ordonanţa
Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu
modificările şi completările ulterioare.
10.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi,
pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1 din
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare.
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a rezilia unilateral contractul şi de a pretinde plata de
daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul
Civil republicat cu modificările şi completările ulterioare.
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10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru furnizor.
10.5 - În toate cazurile, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE
11.Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 -Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum
de de 10 % din preţul contractului fără TVA, adica……….. lei, valabilitatea garantiei de
buna executie este de 14 zile de la data incetarii derularii contractului.
11.2- Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument
de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări,
care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condiţiile legii ,
care devine anexă la contract. In cazul in care se va constitui prin retineri succesive din plata
facturilor partiale, furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii
contractante, a unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în
administrarea acestuia, iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
din pretul contractului, fără TVA. In cazul in care pe parcursul executarii contractului se
suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna
executie in corelare cu noua valoare a contractului.
11.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce furnizorul a
făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. Nedepunerea in termenul stabilit a
garantiei de buna executie conduce la rezilierea de drept a contractului si la pierderea
garantiei de participare.
11.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere
sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest
lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.4 – Garanţia de bună execuţie se va elibera conform prevederilor HG nr.395/2016.
11.5 –Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţieie de bună
execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita
prtejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile
asumate din contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
autooritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi
emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fostr respectate,
precum şi modul de calcul al prejudiciului.În situaţia executării garanţieie de bună execuţie,
parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză, raportat la restul
ramas de executat.
11.6 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
Furnizorul va oferi pentru produsele furnizate garanţie conform capitolului IX din caietului de
sarcini.
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12. Recepţie, inspecţii şi teste
12.1- Achizitorul prin reprezentanţii săi are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile tehnice solicitate.
12.2 - Recepţia produselor se va face la livrare, pe baza facturii fiscale şi constă în verificarea
denumirii comerciale a produselor, a codului produselor livrate, a cantităţii , integrităţii
produselor şi a preţului de livrare.
12.3 -Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul va
întocmi un raport de recepţie detaliat, din care va transmite un exemplar pentru furnizor
pentru clarificare, furnizorul fiind ţinut să transmită clarificări în maxim 24 ore de la primire.
12.4.-Produsele defecte sau care nu corespund din punct de vedere calitativ cu specificaţiile
din caietul de sarcini, identificate cu ocazia recepţiei se vor returna furnizorului pe cheltuiala
acestuia, cu obligaţia ca în maxim 48 de ore să le înlocuiască.
12.5 - Produsele defecte sau care nu corespund din punct de vedere calitativ cu specificaţiile
din caietul de sarcini, respectiv nu se poate printa, nefiind recunoscute de imprimantele
achizitorului, identificate în momentul utilizării se vor returna furnizorului pe cheltuiala lui, cu
obligaţia acestuia ca în maxim 48 de ore de la sesizarea scrisă a beneficiarului să le
înlocuiască .
12.6-Recepţia produselor se va face la sediul beneficiarului indicat în fiecare comandă, de
luni până joi în intervalul orar 8.00-15.00, iar vineri în intervalul orar 8.00-12.00.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele eşalonat la destinaţia finală indicată de
achizitor în fiecare comanda, conform specificaţiilor din Caietul de sarcini, punctul III.Condiţii
de livrare, respectând:
a) termenul de livrare din caietul de sarcini –24 ore de la comanda scrisă , transmisă prin fax
sau email, de două ori pe lună
b)transportul produselor va fi asigurat de furnizor pe cheltuiala sa, în condiţii
corespunzătoare, riscul deteriorării, furtului sau pierderii produselor pe perioada transportului
la achizitor este în sarcina furnizorului.
13.2 -(1)Furnizorul va transmite la fiecare livrare achizitorului documentele care însoţesc
produsele, conform Caietului de sarcini, respectiv:
-factură fiscală
-aviz de însoţire a mărfii
-certificate de calitate eliberate de producător
-certificate de garanţie valabile la data efectuării recepţiei cantitative şi calitative
13.3- Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după
predare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4-Livrarea se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie a produselor prin încheierea unui proces-verbal de recepţie.
14. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet, pe cheltuiala sa, produsele furnizate prin
contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare,
manipulare şi livrare, astfel că toate costurile privind livrarea, cad în sarcina sa, în condiţia de
livrare DDP potrivit INCOTERMS 2000.
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15. Ajustarea preţului contractului
15.1- Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează .
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1-Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite.
16.2- (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în
propunerea tehnică, nu mai puţin de 12 luni de la data livrării.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea
şi recepţia acestora la destinaţia finală.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.4- La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în
maxim 1 zi , fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de
garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care
decurge de la data înlocuirii produsului.
17. Întârzieri în îndeplinirea contractului
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare la termenele stipulate în
comenzi.
17.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare ,
atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei de furnizare
se va face cu acordul scris al părţilor.
17.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
furnizorului in condiţiile art.10.1 din prezentul contract.
18. Forţa majoră
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 -Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 - 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.
18.4 - 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.
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
19. Cesiunea
19.1.-Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate în
prezentul contract.
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19.2.-Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa preţul bunurilor livrate si/sau serviciilor
prestate, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil
republicat, cu modificările si completările ulterioare, şi numai cu acordul achizitorului cedat.
19.3.-Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în
condiţiile art.19.2 din contract.
20.Conflictul de interese
20.1- Parţile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situaţie care ar
putea compromite executarea obiectivă şi imparţiala a contractului de furnizare. Conflictele de
interese pot aparea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitaţile politice ori
de naţionalitate, legăturile de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legături ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executării contractului de servicii trebuie
notificat în scris, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.
20.2-Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă masurile luate sunt corespunzătoare şi
poate solicita masuri suplimentare dacă este necesar.Furnizorul se va asigura ca personalul
său, salariat sau contractat de el, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de
interese. Furnizorul va înlocui in maxim 30 de zile şi fără vreo compensaţie din partea
achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat care se regăseşte într-o
astfel de situaţie.
20.3- Furnizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea să îi compromită independenţa
ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat. În cazul în care Furnizorul nu îşi
mentine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide
încetarea de plin drept şi cu efect imediat a contractului de servicii, fără a fi necesar niciun
preaviz, notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiţii şi fără să fie necesară intervenţia
instantei judecătoresti.
20.4- Furnizorul, în scopul îndeplinirii prezentului contract, nu are dreptul de a angaja sau
încheia orice alte înţelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, cu persoane
fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai
autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie
publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub
sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
21. Amendamente
21.1 -Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.

22. Subcontractanti
22.1.-(1)Furnizorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. Activităţile ce revin acestora,
precum şi sumele aferente prestaţiilor, sunt cuprinse în contractul de achiziţie publică.
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(2)Achizitorul se obligă să efectueze platile corespunzătoare părţii/părţilor din contract
îndeplinite de către subcontractanţi, direct catre acestia, daca acestia si-au exprimat optiunea
in acest sens.
(3)Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când
prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv
achizitor, prestator şi subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod
nejustificat, prestatorul blochează confirmarea prestarii obligaţiilor asumate de
subcontractant.
(4)Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea
ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.
22.2.-(1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de identificare a acestora, precum şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
22.3.-(1) Furnizorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2)Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de prestator de modul în care
îndeplineşte partea sa din contract.
(3)Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia
nu îndeplinesc partea lor din contract.
22.4.-(1) Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă
activităţilor subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca
fiind subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.
(2) Subcontractanţii noi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere
prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse
de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
(3) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile
înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.
(4) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente
necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor
corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul şi firmizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze pe cale contencioasă.
23.3 – Fiind un contract administrativ, competenţa de soluţionare a litigiilor născute în
legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea acestor contracte
revine în exclusivitate instanţelor de contencios administrativ, incidente fiind prevederile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
24. Limba care guvernează contractul
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
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25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26. Comunicări
26.1- (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să1 fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
27.Implementarea contractului
Responsabil cu implementarea contractului este domnul Adam Dorin.
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor contractante, conţine 27 de articole,
9(noua) pagini, şi s-a încheiat astăzi .......2017, într-un număr de 5 (cinci) exemplare, toate cu
valoare de original, din care 4 (patru) la achizitor şi unul la furnizor.

Achizitor,
Administrator public,
Florin Grigore MOLDOVAN

Director economic,
Teofil Iulian CIOARBĂ

Şef Serviciu Buget, Taxe Impozite, Logistic,
Daniela-Florina BUGNAR

Viza Juridică,

Viza CFP,
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Furnizor,
Reprezentant legal,

