CO NTRACT
DE FURNIZARE PRODUSE
Nr. ______/______________

1. PARTILE CONTRACTANTE
Serviciul de Utilitate Publica de Administrare si Gospodarire Locala, cu sediul in
municipiul Braila, str. Marasesti nr. 39, telefon/fax 0239/611682, cod fiscal 15216313,
reprezentata prin d-na BARBU MARIOARA - Director si d-na SCARLET STELUTA GABI –
Director economico-administrativ, in calitate de achizitor
si
S.C. ____________________________________________________ in calitate de furnizor,
au incheiat prezentul contract de furnizare produse cu urmatoarele clauze.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.Prezentul contract are ca obiect stabilirea drepturilor si obligatiilor ce revin partilor pentru
achizitionarea – furnizarea de _____________________.
2.2.Achizitia se face pe baza de comanda scrisa emisa de catre achizitor.
3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1.Pretul produselor livrate (lei/UM), fara T.V.A., pe toata durata prezentului contract va fi
conform ofertei furnizorului, anexa la prezentul:

4. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1.Valoarea contractului se va determina functie de necesitatile si comenzile achizitorului.
5. DURATA CONTRACTULUI
5.1.Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii si inceteaza la data de 31.12.2017.
6. OBLIGATIILE FURNIZORULUI
6.1.Furnizorul se obliga:
- sa livreze produsele la standardele si calitatea prezentate in oferta si conform caietului
de sarcini anexa la prezentul;
- sa respecte termenul de livrare specificat in caietul de sarcini;
- sa transporte produsele la sediul achizitorului;
- sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele si/sau
instalatiile folosite pentru sau in legatura cu produsele livrate;
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei cand o
astfel de incalcare rezulta din respectarea indicatiilor achizitorului.

7. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
7.1.Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit catre furnizor la termenele stabilite prin
prezentul contract.
8. TERMENUL SI CONDITIILE DE LIVRARE-RECEPTIE
8.1.Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia achizitorului produsele in termen de cel mult 48
de ore de la primirea comenzii scrise a acestuia.
8.2.Furnizorul va livra produsele ambalate astfel ca acestea sa faca fata, fara limita, la
fenomene ca: manipulari dure, temperaturi extreme, expuneri la soare, precipitatii etc., care ar
putea aparea in timpul transportului.
8.3.Produsele livrate de furnizor vor fi insotite de documente precum:
- certificat de calitate;
- certificat de garantie.
8.4.Toate produsele livrate vor fi transportate gratuit de catre furnizor, de la punctul sau /
punctele sale de distributie si pana la sediul achizitorului din mun. Braila, str. Marasesti nr. 39.
9. CONDITIILE DE PLATA SI PENALITATI
9.1.Plata produselor livrate de catre furnizor se va face numai dupa receptia acestora de catre
achizitor, cu verificarea documentelor insotitoare si confirmarea de catre reprezentantul delegat
cu receptia – bun de plata.
9.2.Decontarea contravalorii produselor livrate se va face in moneda nationala, in baza
ordinului de plata si pe baza facturii fiscale emisa de furnizor.
9.3.Termenul de plata nu va depasi 30 de zile de la primirea documentelor de decontare.
9.4.Pentru nerespectarea termenelor de livrare de catre furnizor sau a celor de plata de catre
achizitor se vor percepe penalitati de 0,1%, pentru fiecare zi de intarziere, la valoarea marfii
nelivrate de furnizor sau la suma de plata datorata de achizitor.
10. FORTA MAJORA
10.1.Forta majora exonereaza partile contractante de neindeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada de actiune a acesteia.
10.2.Partea contractanta ce invoca forta are obligatia de a notifica cealalta parte cu anexarea
documentului care atesta acest fapt, emis de Camera de Comert si Industrie.
11. REZILIEREA
11.1.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da
dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, cu aplicarea prevederilor legale
in vigoare.
11.2.Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cel mult 30 de
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului
si a carui continuare ar fi contrara interesului achizitorului.
11.3.In situatia prevazuta la punctul 11.2. furnizorul are dreptul sa pretinda numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii de catre achizitor.
12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
12.1.Divergentele aparuta in derularea contractului se vor solutiona pe cale amiabila de catre
partile contractante, iar in caz de neintelegere acestea vor fi inaintate spre solutionare instantei
judecatoresti competente.
13. CESIUNEA, STANDARDELE SI GARANTIA
13.1.Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile ramanand in

sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
13.2.Produsele furnizate in baza contractului vor respecta standardele si normele specifice in
vigoare, iar furnizorul acorda pentru produse garantie, conform caietului de sarcini.
13.3. (1) Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
(2) La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea
sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor.
Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza
de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
(3) Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in
perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele
furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate
avea fata de furnizor prin contract.
14. ALTE CLAUZE
14.1.Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va conveni de catre parti sub forma
scrisa, ce va constitui act aditional la contract.
14.2.Prezentul contract va fi interpretat conform prevederilor Codului Comercial, Codului Civil
si legislatiei privind achizitiile publice.
14.3.Partile semnatare se obliga sa pastreze caracterul confidential al prezentului contract.
14.4.Prezentul contract de furnizare produse s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul
pentru fiecare parte contractanta.
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