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C O N TR AC T DE FURNIZA RE
Furnizare inclusiv montaj -  Sistem bariere Parcare -  Piaţa Agroalimentară din Municipiul Deva

In tem eiul Legii nr.98/2016, privind achiziţiile publice, s-a incheiat prezentul contract de 
furnizare,
1. Părţile contractante

M U NICIPIUL DEVA- Activitate Econom ică cu sediul in Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, Jud. 
Hunedoara, telefon/fax 0254 218 579; 0254 232 310 cod fiscal RO 39125506, reprezentată prin 
Nicoiae-Florin Gancea, funcţia Prim ar în calitate de achizitor, pe de o parte.
Şi
Societatea Com erciala K AD R A  TEC H  SRL, cu sediul social in M unicipiul CluJ-Napoca. Str. 
Tăietură Turcului, Nr. 47, Clădire KADRA, Judeţul Cluj, Nr. de ordine in Registrul Comerţului 
J 12/2258/2005 Cod unic de inregistrare 17696129, avand numărul de cont 
R O 42TR EZ2165069X X X 017486 deschis la Trezoreria m unicipiului C luj-N apoca, reprezentat prin 
doam na Sagm ar M onica Adriana, având funcţia de adm inistrator, în calitate de furnizor, a 
intervenit prezentul contract.
2. Definiţii
2.1 - în  prezentul contract următorii term eni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract -p rezen tu l 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 asum ate prin contract;

d. produse - sistem bariere, inclusiv montaj pentru Parcare -  Piaţa Agroalimentară din Municipiul Deva. pe 
care furnizorul se obligă, prin contract, să 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 asem enea 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 asam blare m ajoră şi esenţială a com ponentelor rezultă un 
produs nou, recunoscut com ercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau 
prin utilitate, de com ponentele sale. O riginea 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  INCOTERM S 2000 -  Cam era 
Internaţională de Com erţ (C lC);
i. forţa m ajoră - reprezintă o îm prejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
im previzibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face im posibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asem enea evenim ente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urm are a unei carantine, em bargou, enum erarea nefîind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă m ajoră un evenim ent asem enea celor de mai sus 
care, fără a crea o im posibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi;
j. proces-verbal de Recepţie a Produselor - docum entul prin care este acceptat sistemul de bariere 
inclusive montajul pentru parcare-Piata Agroalimentara din municipiul Deva furnizat. întocm it de 
Contractant şi sem nat de A utoritatea/entitatea contractantă, prin care acesta din urm ă confirm ă 
furnizarea sistemului de bariere inclusive montajul pentru parcare-Piata Agroalimentara din municipiul 
Deva în mod corespunzător de către Contractant şi că acesta a fost acceptat de către 
A utoritatea/entitatea contractantă;
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k. recepţia - reprezintă operaţiunea prin care A utoritatea/entitatea contractantă îşi exprim ă 
acceptarea faţă de sistem bariere pentru parcare-Piata Agroalimentara si montaj furnizat în cadrul 
contractului de achiziţie publică/sectorială şi pe baza căreia efectuează plata;
1. zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. 
Term enul exprim at în zile începe să curgă de la începutul prim ei ore a primei zile a term enului şi se 
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a term enului; ziua în cursul căreia a avut loc un 
evenim ent sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul term enului. Dacă 
ultim a zi a unui term en exprim at altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o dum inică sau o 
sâmbătă, term enul se încheie la expirarea ultimei ore a urm ătoarei zile lucrătoare.
3. Interpretare
3.1 - în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la form a singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este perm is de context.
3.2 - Termenul ‘‘zi”sau “zile’' sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.
4. O biectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, Sistem bariere Parcare -P ia ţa  A groalim entară din
M unicipiul Deva inelusiv m ontaj, conform  caietului de sarcini, in perioada convenita si in 
conform itate cu obligaţiile asum ate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de furnizare.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este 
de: 159.498,00 lei fara TVA, respectiv 189.802,62 lei inclusiv TVA, defalcate astfel:

Nr.crt. Denumire produs UM Cantitate Pret Unitar 
lei fara 
T.V.A

Valoare totala lei fara T.V.A

1 Terminal intrare Buc. 1 29876,45 29876.45

2 Terminal ieşire Buc. 1 23450.45 23450.45

3 A utom at de plata Buc 1 74389,45 74389.45

4 Software
management

Buc. 1 31781,65 31781.65

5. Durata contractului
5.1-Furnizorul se obliga sa furnizeze inclusiv montaj -  Sistem bariere Parcare -  Piaţa
A groalim entară din M unicipiul D eva, in term en de 6 luni de la data intrării in vigoare a 
contractului.
5.2-Contractul intra in vigoare de la data Înregistrării la sediul autoritatii contractante dupa 
sem narea de către parti
6. D ocum entele contractului
6.1 - Docum entele contractului sunt (cel puţin):
a) caietul de sarcini nr. 128725/09.12.2021
b) propunerea tehnica si propunerea financiara
c) garanţia de buna execuţie
7. O bligaţiile principale ale furnizorului
7.1 -F urnizorul se obligă să furnizeze, sa m onteze si sa puna m 
inclusive montajul pentru parcare-Piata Agroalimentara dinmunicipiul Deva, în perioada/perioadele 
convenite şi în conform itate cu caietul de sarcini si obligaţiile asum ate prin prezentul contract.
7.2 -Furn izoru l se obliga sa furnizeze sistemul de bariere inclusive montajul pentru parcare-Piata 
Agroalimentara dinmunicipiul Deva la standardele si perform antele prezentate in caietul de sarcini.
7.3.- Furnizorul se obliga sa suporte costurile de livrare la sediul achizitorului, privind incarcarea, 
descurcarea, m anipularea sistemului de bariere parcare, atat la livrare, cat si pe perioada de garanţie in 
timpul exploatării.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul îm potriva oricăror:

2 I P a g e

funcţiune sistemul de bariere

 

 



i) reclam aţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipam entele, m aterialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură 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 întocm it de către achizitor.
7.5 -  Furnizorul are obligaţia de a m onta si de a efectua toate testele si probele tehnologice 
prevăzute de reglem entările in vigoare , precum si de a instrui, in limba romana, la fata locului 
reprezentanţii desemnaţi de achizitor in legătură cu utilizarea sistemului bariere parcare-Piata Unirii, 
nr.8 (sistem parcare cu management centralizat).
7.6 -  Furnizorul are obligaţia ca la mom entul darii in exploatare a sistemului de parcare sa predea 
achizitorului urm ătoarele documente:

-certificate de calitate;
-certificate de conform itate;
-agrem ent tehnic valabil sau alte docum ente echivalente ce dovedesc calitatea m aterialelor 

si produselor;
-fisa de securizare;
-fisa tehnica a sistemului.

8. O bligaţiile principale ale achizitorului
8.1 -Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cum pere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze sistemul de bariere inclusive montajul pentru parcare-Piata 
Agroalimentara din Municipiul Deva în term enul convenit.
8.3 - A chizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor in term en de 30 zile calendaristice, de 
la recepţia sistem ului de parcare, daca factura a fost prim ita la data recepţiei. In cazul in care factura 
a fost prim ita dupa data recepţiei, atunci achizitorul are obligaţia de a efectua plata in term en de 30 
de zile calendaristice de la data primirii facturii si inregistrarii ei la sediul autoritatii contractante.
8.4 - In cazul apariţiei unor m otive obiectiv justificate, in tem eiul art. 7 alin .l din Legea nr. 
72/2013, term enul de plata prevăzut la pct. 8.3 se prelungeşte pana la m aximum 60 de zile 
calendaristice.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asum ate prin 
contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sum ă 
echivalentă cu 0,1%  /zi din valoarea bunurilor nefurnizate, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.
9.2 - în cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plata în term enele stabilite in contract, 
atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sum ă echivalentă cu o cotă procentuală 
de 0,1%  /zi din plata neefectuată.
9.3 - N erespectarea obligaţiilor asum ate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese cu 
titlu de clauză penală în cuantum  egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
9.4 - Neexecutarea, din culpă, a obligaţiilor asum ate de furnizor prin prezentul contract şi în 
term enele prevăzute în acest sens, atrage Încetarea de drept a contractului, fără a pune în întârziere, 
fără somaţie şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.
9.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, in 30 de zile, printr-o 
notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o com pensaţie, dacă acesta din urm ă dă faliment, 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.
9.6. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul in condiţiile art. 222 si art. 223 
din Legea nr. 98/2016.
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10. G aranţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de buna execuţie a contractului reprezentând 10% 
din preţul total al contractului fără T V A ,re s p e c t iv  15.949,80 lei înainte de începerea execuţiei 
contractului dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la sem narea şi înregistrarea acestuia la sediul 
autorităţii contractante.
10.2 -  (1) G aranţia de buna execuţie a contractului se constituie în conform itate cu prevederile art. 
40 alin. (1) sau alin (3) din H.G. nr. 395/2016, respectiv fie prin viram ent bancar in contul 
R 083TR EZ3665.006X X X 000122 deschis la Trezoreria Deva cu m enţiunea M unicipiul Deva- CUI 
4374393 sau printr-un instrum ent de garantare em is de o institutie de credit din Rom ania sau din alt 
stat sau de o societate de asigurări, in condiţiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 
alin. (3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzător, fie prin reţineri succesive din sum ele datorate 
pentru facturi parţiale.
(2) în cazul în care ofertantul câştigător nu constituie garanţia în termen de 5 zile lucratoare de la 

data semnării contractului, autoritatea contractantă va reţine garanţia de participare, ofertantul 
pierzând astfel sum a constituita.
10.3 - Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face conform  art. 42 alin. 1, din HG. 395/2016. 
respectiv ” ln cazul contractului de furnizare, autoritatea contractanta are obligaţia de a 
elibera/restitui garanţia de buna execuţie in cel m ult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal 
de recepţie a produselor care fac obiectul contractului de achiziţie publica/contractului subsecvent 
si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei”
10.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asum ate prin prezentul contract. A nterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând 
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.5 în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, furnizorul are obligaţia de a 
reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de realizat din c o n tra c t.
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa sistemul de bariere 
pentm parcare-Piata Agroalimentara din municipiul Deva montat pentru a verifica conform itatea cu 
specificaţiile din Caietul de sarcini.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care va fi supus sistemul de parcare, cât şi condiţiile de trecere a 
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul 
contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 
îm puterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face 
atat in timpul montării cat si la darea in expoatare a sistem ului de bariere parcare-Piata 
Agroalimentara din municipiul Deva.
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul 
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a m odifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate m odificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor 
tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat 
sau am ânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asum ării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract
11.7 -  Recepţia sistemului bariere inclusive montajul pentru parcare-Piata Agroalim entara din 
m unicipiul Deva, se va face pe baza de proces-verbal de recepţie cantitativ-calitativa.
11.8 -  Recepţia calitativa a sistem ului se va realiza, la data darii in exploatare a acestuia, 
com unicata de către furnizor, de către com isia de recepţie a Autoritatii contractante, la locul indicat
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de livrare, in prezenta reprezentantului furnizorului, pe baza docum entelor de Însoţire si a 
procesului verbal de recepţie, sem nat de am bele parti.
12. A m balare şi m arcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a am bala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, 
la m anipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la tem peraturi extrem e, la soare 
şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel 
încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) în cazul am balării greutăţilor şi volum elor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 

cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de m anipulare grea 
în toate punctele de tranzit.
12.2 - A m balarea, m arcarea şi docum entaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta 
strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplim entare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de 
către achizitor)
12.3 - Toate m aterialele de am balare a produselor, precum şi toate m aterialele necesare protecţiei 
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi docum entele care însoţesc produsele
13.1 -  (1) Furnizorul are obligaţia de a livra, m onta si sa puna in funcţiune sistem ul de parcare la 
destinaţia finală indicată de achizitor, respectiv localitatea Deva, Piaţa Agroalim entara din 
municipiul Deva.
13.2 - (1) La expedierea sistem ului de bariere pentru parcare-Piata A groalim entara din municipiul 
DEva, furnizorul are obligaţia de a com unica, în scris, atât achizitorului, cât şi, după caz, societăţii 
de asigurări datele de expediere, num ărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de 
încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transm ite achizitorului docum entele care însoţesc sistemul de bariere parcare-Piata 
A groalim entara din m unicipiul Deva , asa cum e m enţionat in caietul de sarcini.
13.3 - C ertificarea de către achizitor a faptului că sistemul de bariere pentru parcare-Piata 
A groalim entara din m unicipiul Deva a fost livrat si m ontat, se face după instalare şi după recepţie, 
prin sem narea de prim ire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe docum entele em ise de 
furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea se consideră încheiată în m omentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de 
recepţie produselor.
14. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura com plet produsele furnizate prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 
term enul com ercial de livrare convenit.
15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea, m ontarea si punerea in funcţiune a sistem ului de parcare, furnizorul are 
obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a m odifica preţul contractului.
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia 
ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asum ată prin contract.
15.3- In cazul in care in urm a montării sistem ului de parcare se afecteaza lucrările editare existente, 
acestea vor fi aduse la starea iniţiala.
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că sistemul de bariere pentru parcare-Piata 
Agroalim entara din m unicipiul Deva furnizat prin contract corespunde propunerii tehnice si 
caietului de sarcini. De asem enea, furnizorul are obligaţia de a garanta că sistem ul bariere inclusive 
montajul pentru parcare-Piata A groalim entara din m unicipiul Deva, furnizat prin contract nu va 
avea niciun defect ca urm are a proiectului, m aterialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când 
proiectul şi/sau m aterialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau 
om isiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii norm ale de 
funcţionare.
16.2 - Perioada de garanţie acordată sistemului de bariere inclusive m ontajul pentru parcare-Piata 
Agroalim entara din m unicipiul Deva, precum si a m entenantei acestuia, de către furnizor este de 24



luni de la darea in exploatare a acestuia, perioada in care sa fie inclusa si m entenanta preventiva, 
privind totalitatea operaţiunilor de Întreţinere si reparaţie a sistem ului de parcare cu m anagem ent 
centralizat.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclam aţie ce apare în conform itate cu această garanţie.
16.4 - La prim irea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a rem edia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul/piesa ce fac obiectul garanţiei, în perioada convenită, respectiv în term en de 24 de 
ore de la prim irea notificării, fară costuri suplim entare pentru achizitor. Produsul (piesa) care în 
timpul perioadei de garanţie înlocuieşte un produs (piesă) defect va beneficia de garanţia acordată 
de producător.
16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să rem edieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului 
şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de 
furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Preţul contractului este ferm.
18. Subcontractanţi
18.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică sau 
atunci când se introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nom inalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 
revin acestora, precum şi sum ele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie 
publică.
(2)Contractele prezentate conform  prevederilor a lin .( l)  trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se 

vor eonstitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(3)Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
18.2 - (1) A chizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din eontract îndeplinite de 
către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia îşi exprim a la mom entul încheierii contractului 
de achiziţie publică sau la mom entul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după 
caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă.
(2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 

acestora este confirm ată prin docum ente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate 
contraetantă, contraetant şi subcontraetant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci 
când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirm area executării obligaţiilor asum ate de 
subcontractant.
18.3 - (1) Pe parcursul derulării contractului, executantul nu are dreptul de a introduce/inlocui un 
subcontractant fară acceptul autorităţii contractante.
(2) Introducerea/inlocuirea unui subcontractant nu trebuie să reprezinte o m odificarea substanţiala a 

contractului.
(3)Atunci când se înlocuiesc sau se introduc noi subcontractanţi, aceştia au obligaţia de a transm ite 
certificatele şi alte docum ente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de im plicare în contractul care urm ează să fie 
îndeplinit.
(4) Partea/părţile din C ontract încredinţată/încredinţate unui Subcontractant de Contractant nu 
poate/pot fi încredinţate unor terţe părţi de către Subcontractant.
19. întârzieri în  îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise 
în term enul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă term enul de livrare sau de 
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în tim p util; m odificarea 
datei/perioadelor de furnizare asum ate prin contract se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
19.3 - In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a term enului de dare in 
exploatare a sistem ului de parcare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
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20. Forţa m ajoră şi cazul fortuit
Forţa m ajoră şi cazul fortuit trebuie dovedite
20.1 - Forţa m ajoră este constatată de o autoritate com petentă.
20.2 - Forţa m ajoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asum ate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - 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.
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod com plet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în m aximum 10 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forţa m ajoră acţionează sau se estim ează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fară 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
20.7 - Cazul fortuit este un evenim ent care nu poate fi prevăzut şi nici îm piedicat de către cel care ar 
fi fost chem at să răspundă dacă evenim entul nu s-ar fi produs.
20.8 - Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, 
el este, de asem enea, exonerat şi în caz de forţă majoră.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale am iabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în m od amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
de către instanţele com petente de pe raza teritoriala a autorităţii contractante.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Lim ba eare guvernează contractul este limba română.
23. Com unicări
23.1 - (1) Orice com unicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transm isă în scris.
(2) Orice docum ent scris trebuie înregistrat atât în mom entul transm iterii, cât şi în momentul 

primirii.
23.2 - Com unicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegram ă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii com unicării.
23.3 - N icio m odificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte 
Părţi, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.
24.M odificari ale contractului
24.1. Orice m odificare va fi analizata din perspectiva incadrarii in prevederile art. 221 si art. 222 din 
Legea nr. 98/2016.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform  legilor din România.
26. încetarea contractului
26.1 Contractul încetează prin executare, ajungere la term en, acordul de voinţă al părţilor, precum si 
alte cauze prevăzute de prezentul contract.
27. D ispoziţii Finale
27.1 -  Com pletările si/sau m odificările aduse prezentului contract nu sunt valabile si opozabile, 
decât daca rezulta expres din acte sem nate de am bele parti contractante.
28. C onfidenţialitatea inform aţiilor şi protecţia datelor cu caracter personal
28.1 Furnizorul va considera toate docum entele şi inform aţiile care îi sunt puse la dispoziţie în vederea 
încheierii şi executării Contractului drept strict confidenţiale.



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

28.2 O bligaţia de confidenţialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 
informaţii venite, în format oficial, din partea anum itor autorităţi publice conform  prevederilor legale 
aplicabile.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exem plare, câte unul pentru fiecare parte.
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