ROMANIA
JUDETUL GALATI
PRIMARIA ORAS BERESTI

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
Nr . 3273 din 26.06.2019
1.PARTILE CONTRACTANTE
Intre :
Autoritatea contractanta UAT ORASUL BERESTI si PRIMARIA ORASULUI BERESTI cu
sediul in orasul Beresti, str. Trandafirilor,nr. 28, telefon 0236342329, fax 0236342316, cod
fiscal 3346883, cont RO08TREZ24A840303200200X, deschis laTrezoreria TARGU
BUJOR, reprezentata prin d-l DICA OCTAVIAN -PRIMAR si RADU TRAIAN INSPECTOR , in calitate de achizitor,
si,
SC ONLUXAL SRL cu sediul in sat Blanzi, str. Vasile Alecsandri, nr. 105, com. Corod,
judetul Galati , numarul de inmatriculare la registrul comertului J17/516/08.08.2001
cod fiscal
RO14109050
,Cont RO22TREZ3075069XXX001534, deschis la
TREZORERIA TECUCI, reprezentata prin Oanca Ilie administrator, in calitate de furnizor
a intervenit prezentul contract.
2.OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI
2.1– Furnizorul se obliga sa furnizeze 324 mc BALAST in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.
2.2– Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de furnizare.
2.3– Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre achizitor,
este de 24300 lei fara TVA si 4617 lei TVA, total 28917 lei, inclusiv transportul la sediul
autoritatii contractante.
3. DURATA CONTRACULUI
3.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze cantitatea de 324 mc BALAST in decurs de 90 zile
de la data intrarii in vigoare a contractului.
4 DEFINITII
4.1- In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel :
a) contract – actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat
intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un furnizor de produse in calitate
de furnizor ;
b) achizitor si furnizor – partile contractante, astfel cum acestea sunt numite in prezentul
contract ;
c) pretul contractului – pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin
contract ;
d) produse – echipamentele, masinile, utilajele si orice alte fel de bunuri, cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga prin contract sa le
furnizeze achizitorului ;
e) servicii – servicii aferente livrarii produselor,respectiv activitatii legate de furnizarea
produselor, cum ar fi : transportul,asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta

tehnica in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatiicare revin furnizorului prin
contract ;
f) standarde – standardele, reglementarile tehnice sau alte asemenea, prevazute in
caietul de sarcini si in propunere tehnica ;
g) destinatie finala – locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele ;
h) forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea prevazut in momentul incheierii contractului si
care face parte imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului ; Sunt
considerate asemenea evenimente : razboaie, revolutii, incendii, inudatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea
nefiind exhautiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiiloruneia dintre parti ;
i) zi – zi calendaristica ; an – 365 zile.
5. APLICABILITATE
5.1.- Contractul va intra in vigoare in momentul semnarii de catre parti, la data de
27.06.2019.
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1 – Documentele contractului sunt :
Achizitia a fost realizata prin SICAP, cumparari directe.
7. STANDARDE
7.1. – Produsele furnizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de
catre furnizor in propunerea sa tehnica ;
7.2. – Cand nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor
respecta standardele sau alte reglementari autorizate in tara de origine a produselor.
8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
8.1.1. – O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti :
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in
afara acelor persoane implicate in indeplinirea contracului ;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in
perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini
obligatiile contractuale.
8.1.2. – Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea
contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii
necesare in vederea indeplinirii contractului.
8.2. – O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de
informatii referitoare la contract daca :
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la
cealalta parte contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
pentru asemenea dezvaluire ; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
9.DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. –Furnizorul are obligatia de a dezpagubi achizitorul impotriva oricaror :
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci, inregistrate ect.), legate de
echipamente, materiale, instalatii sau utilaje folosite pentru sau in legatura cu
produsele achizionate ;

b) daune – interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.
10. RECEPTIE, INSPECTII SI TESTE
10.1. – Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la
contract.
10.2. – Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se
vor face la destinatia finala a produselor.
10.3. – Daca vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde
specificatiilor, achizitorul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul
contractului :
a) de a inlocui produsele refuzate ; sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda
specificatiilor lor tehnice.
10.4. – Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge
nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de
furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii
acestora la destinatia finala.
10.5. – Prevederii clauzelor 10.1- 10.5 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii
garantiilor sau de alte obligatii prevazute in contract.
11. LIVRAREA PRODUSELOR SI DOCUMENTELE CARE LE INSOTESC
11.1. – Furnizorul are obligatia de a transporta produsele la destinatie.
11.2. – Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insosesc produsele :
a) factura fiscala ;
b)avizele de expeditie .
11.3. – Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau
total se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
11.4. –Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite
prevederile clauzelor 11.1- 11.3.
12. PIESE DE SCHIMB
12.1. Nu este cazul
13. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PRODUSELOR
13.1. – Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizat prin contract este
conform cu standardele in vigoare.
14. MODALITATI DE PLATA
14.1. – Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termen de 30 zile de la
data emiterii facturii de catre acesta.
14.2. – Daca achizitorul nu onoreaza facturile la termen de 30 zile de la expirarea
perioadei prevazute la clauza 14.1. si fara a prejudicia dreptul furnizorului de a apela la
prevederile clauzei 16.2., acesta din urma are dreptul de a sista livrarea produselor si de
a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a
platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, furnizorul va relua livrarea produselor in cel
mai scurt timp posibil.

15. AMENDAMENTE
15.1. – Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut
fi prevazute la data incheierii contractului.
16.PENALITATI, DAUNE-INTERESE
16.1. – In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalizari suma echivalenta cu un procent de 0,15% pe zi de intarziere
aplicat la valoarea contractului neexecutata corespunzator.
16.2. – In cazul in care achizitoriul nu onoreaza facturile in termen de 7 zile de la
expirarea perioadei prevazute la clauza 14.1. acesta are obligatia de a plati, ca penalitati,
o suma echivalenta cu 0,15% pe zi de intarziere din plata neefectuata.
17. REZILIEREA CONTRACTULUI
17.1. – Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti
da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata
de daune-interese.
17.2. – Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, in cel
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura
incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
17.3. – In cazul prevazut la clauza 17.2. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea de contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale
a contractului.
18. CESIUNEA
18.1. – Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate
prin contract,fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
18.2. – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.
19. FORTA MAJORA
19.1. – Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
19.2. – Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
19.3. – Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
19.4. – Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia dea notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau
la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
19.5. – Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract. Fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte dauneinterese..
20. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
20.1. – Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea contractului.
20.2. – Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si
furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate

solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a
Romaniei si a municipiului Bucuresti, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.(se
precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor).
21. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
21.1 – Limba care guverneaza contractul este limba romana.
22.COMUNICARI
22.1.1. Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie
sa fie transmisa in scris.
22.1.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
22.2. – Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau email, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1. –Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare.
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