
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

P rim ă ria  M unicipiului, D eva

Nr.

Municipiiilur De'

22-62441-PDV Prim ăria Deva 21.06.2022 i  h'T A
\ 2lua o c 4 ,u n a < y o  Ani# ^ < ^

CONTRACT DE FURNIZARE
Vopsea pentru marcaj rutier: vopsea bicomponentă, vopsea monocomponentă pe bază de solvent, diluant

pentru marcaj rutier şi microbile de sticlă reflectorizantă

în temeiul Legii nr.98/2016, privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de
fumizare,

1. Părţile contractante

MUNICIPIUL DEVA adresa Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, jud. Hunedoara, telefon/fax 0254 218 579;
0254 232 310 cod fiscal 4374393, reprezentată prin Nicolae-Florin Gancea, funcţia de Primar în calitate
de achizitor, pe de o parte,

şi
CHIMTITAN SRL cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 3, B-dul Basarabia, Nr. 248A, Judeţul

Bucureşti, telefon 2555751, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: J40/5016/1991, cod unic de
înregistrare 324996, având numărul de cont R060TREZ7005069XXX002674 deschis la Trezoreria
Municipiului Bucureşti, reprezentată prin împuternicit Silviu-Tanasa Filipoi, în calitate de furnizor, a
intervenit prezentul contract.

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, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil fumizorului 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 fumizoml se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcţiune, asistenta tehnica in
perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin fumizorului 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 esenţiala a componentelor rezulta un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distincta de
naţionalitatea fumizorului;
g. destinaţie finala - locul unde fumizorul are obligajia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera
Intemationala de Comerţ (CIC);
i. forţa majora - reprezintă o imprejurare de origine extema, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila şi inevitabila, care se afla in afara controlului oricărei parii, care nu se datoreaza
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibila executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enunţiativa. Nu este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din parii;
j. proces-verbal de Recepţie a Produselor - documentul prin care sunt acceptate Produsele
fumizate, intocmit de Contractant şi semnat de Autoritatea/entitatea contractanta, prin care acesta
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din unna confirma fiimizarea Produselor in mod corespunzător de către Contractant şi ca acestea au
fost acceptate de către Autoritatea/entitatea contractanta;
k. recepţia - reprezintă operaţiunea prin care Autoritatea/entitatea contractanta işi exprima
acceptarea fata de produsele fumizate in cadrul contractului de achiziţie publica/sectoriala şi pe baza
careia efectuează plata;
1. zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.
Termenul exprimat in zile incepe sa curgă de la Începutul primei ore a primei zile a termenului şi se
incbeie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc un
eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului. Daca
ultima zi a unui termen exprimat altfel decât in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o
sambata, termenul se incbeie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucratoare.

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 daca nu se
specifica in mod diferit.

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1.- Fumizorul se obligă să fumizeze vopsea pentm marcaj mtier: vopsea bicomponentă, vopsea
monocomponentă pe bază de solvent, diluant pentm marcaj mtier şi microbile de sticlă
reflectorizantă, conform caietului de sarcini, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.
4.2.- Acbizitoml se obligă să plătească fumizomlui preţul convenit pentm îndeplinirea contractului
de fumizare numai după emiterea şi înregistrarea facturii la sediul acbizitomlui, ca urmare a
recepţionării de către achizitor a produselor aferente.
4.3.- Preţul convenit pentm îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil
fumizomlui de către achizitor, este de: 209.635 lei fără TVA , respectiv 249.465,65 lei
inclusiv TVA, defalcate astfel:

Nr.
crt

Denumire produs Unitate
masura

Cantitate Pret unitar
LEI fără

TVA

Pret total
LEI fără

TVA
1. Vopsea aeriliea de mareaj

mtier seria 422alba (vopsea
monocomponentă pe baza
de solvent)

KG 6.000 8.15 48.900

2. Vopsea acrilica de marcaj
mtier seria 2K rosie(A+B)
(Vopsea bicomponentă
roşie cu întăritor 2%)

KG 7.000 14.20 99.400

3. Vopsea acrilica de marcaj
mtier seria 2K alba(A+B)
(Vopsea bicomponentă albă
cu întăritor 2%)

KG 3.000 13.50 40.500

4. Diluant SERIA 422 LITRI 300 9.95 2.985
5. Microbile sticlă

reflectorizante
KG 3.000 5.95 17.850

Valoare totala exclusiv TVA 209.635
Valoare TVA 39.830,65
Valoare inclusive TVA 249.465,65

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



4.4. Contractantul va em ite faetura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea m enţionat 
num ărul contractului, datele de em itere şi de scadenţa ale facturii respective. Facturile vor fi trim ise în 
original la adresa specificata de A utoritatea/entitatea contractantă.
4.5. Factura va fi em isă după sem narea de eătre Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal 
de recepţie calitativă şi cantitativă, acceptat, după livrare. Procesul verbal de recepţie calitativă va 
însoţi factura şi reprezintă elem entul neeesar realizării plăţii, îm preună cu celelalte docum ente 
justificative prevăzute mai jos:

certificatul de calitate şi garanţie;
• declaraţia de conform itate; 

avizul de expediţie a produsului;
•  procesul verbal de recepţie cantitativă

5. Durata contractului
5.1- Durata prezentului contract este de 12 luni, începe de la data intrării în vigoare, care este data 
semnării de către părţi şi înregistrării lui la sediul achizitorului şi se finalizează la data îndeplinirii 
obligaţiilor contractuale.
5.2-Term enul pentru furnizarea produselor ce fae obiectul prezentului contract este de 48 de ore de la 
data primirii com enzii ferm e scrise din partea beneficiarului.
5.3-Prezentul contract încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie prevăzută la 
art. 16.2 din contract.
6. D ocum entele contraetuiui
- Documentele contractului sunt (cel puţin): 

ajcaietul de sarcini nr.33366/28.03.2022 
bjpropunerea tehnica şi propunerea financiara 
c) garanţia de bună execuţie
djangajam ent ferm de susţinere din partea unui terţ, (dacă este cazul).
e)acord de asociere (dacă este eazul)
f) contract de subcontractare (dacă este cazul)

7. O bligaţiile principale ale furnizorului
7.1-Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioada/perioadele convenite şi în conform itate cu 

caietul de sarcini şi obligaţiile asum ate prin prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi perform anţele prezentate în caietul 
de sarcini.
7.3-Furnizorul se obligă să suporte costurile de livrare la sediul achizitorului, cât şi pe perioada de 
garanţie în timpul exploatării.
7.4-Furnizorul se obligă să fum izeze produsele în term enul prevăzut în com anda fermă, termen ce nu va 
depăşi 48 de ore de la data prim irii com enzii ferm e scrise şi se vor livra in localitatea Deva ,strada Strada 
Axente Sever nr. 40.
7.5- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul îm potriva oricăror:

i) reclam aţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea 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.
7.6- Furnizorul are obligaţia să predea achizitorului produsele însoţite de certificate de calitate, certificate 
de garanţie şi declaraţie de conform itate, agrem ent tehnic valabil sau alte docum ente echivalente ce 
dovedesc calitatea m aterialelor si produselor, fisa de securizare.
7.7 Furnizorul va am bala produsele furnizate astfel incât sa prevină orice dauna sau deteriorare in timpul 
transportului acestora către locaţia stabilită. Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina 
exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate îm potriva pierderii sau deteriorării intervenite pe 
parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

7.8 Produsele vor fi Însoţite de aviz de expediţie si factura fiscal.
7.9 Fumizorul este responsabil pentm livrarea in termenul agreat al produselor si se consideră că a luat in
considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea Întâmpina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de
Întârziere sau costuri suplimentare.
7.10 Fumizoml are obligaţia de a efectua toate testele şi probele tehnologice prevăzute de reglementările
în vigoare, precum şi de a instmi reprezentantul desemnat de achizitor în legătură cu utilizarea
produsului.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1-Aehizitoml se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
8.2-Achizitoml se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3- Achizitoml are obligaţia de a efectua plata către fumizor în termen de 30 zile calendaristice, de la
recepţia produselor, dacă factura a fost primită la data recepţiei. în cazul în care factura a fost primită
după data recepţiei, atunci achizitoml are obligaţia de a efectua plata în termen de 30 de zile
calendaristice de la data primirii facturii şi înregistrării ei la sediul autorităţii contractante.
8.4 - în cazul apariţiei unor motive obiectiv justificate, în temeiul art. 7 alin.l din Legea nr. 72/2013,
termenul de plata prevăzut la se prelungeşte până la maximum 60 de zile calendaristice.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor.
9.1- în eazul în care, din vina sa exclusivă, fumizoml nu işi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitoml este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,15% /zi din valoarea bunurilor nefumizate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2- în eazul în care achizitoml nu işi onorează obligaţiile de plată în termenele stabilite în contract,
atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,15% /zi din plata neefectuată.
9.3- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii
lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plata de daune-interese eu titlu de clauză
penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
9.4- Neexecutarea, din culpă, a obligaţiilor asumate de fumizor prin prezentul contract şi în termenele
prevăzute în acest sens, atrage încetarea de drept a contractului, fără a pune în întârziere, fără somaţie şi
fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.
9.5- Achizitoml işi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în 30 de zile, printr-o notificare
scrisă adresată fumizomlui, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, eu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentm fumizor.
în acest caz, fumizoml are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentm partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilateral a contractului.
9.6. Achizitoml işi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în condiţiile ari. 222 şi art. 223 din
Legea nr. 98/2016.

10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Fumizoml se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului reprezentând 10% din

preţul total al contractului fără TVA,respectiv 20.963,50 lei înainte de începerea execuţiei contractului
dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea şi înregistrarea acestuia la sediul autorităţii
contractante.

10.2 - (l)Garantia de buna execuţie a contraetuiui se constituie in conformitate eu prevederile art. 40
alin (1) sau alin.(3) din Hotararea nr. 395/2016 respectiv fie prin virament bancar in contul
R083TREZ3665006XXX000122 deschis la Trezoreria Deva cu menţiunea Municipiul Deva- CUI
4374393, sau printr-un instmment de garantare emis :
a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă:

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt
stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii
de Supraveghere Financiară, după caz;
-  fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi devine anexă la contract.

In cazul in care garanţia de buna execuţie se constituie conform art. 40 alin (3) din HG 395 /2016,
respectiv, prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale pana la acoperirea integrala
a cuantumului de 10% din preţul contractului fara TVA, contractantul are obligaţia de a deschide un cont
distinct la dispoziţia Municipiului Deva, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia.

(2) Suma iniţiala care se depune de către contractant la deschiderea contului, nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din preţul contractului fara TVA, respectiv nu trebuie sa fie mai mica de 1.048,18 lei,
inainte de inceperea execuţiei contractului.

(3) In cazul in care ofertantul castigator nu constituie garanţia in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnării contractului, autoritatea contractanta va retine garanţia de participare, ofertantul pierzând
astfel suma constituita.
10.3.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a făcut
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.4.- Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face conform art. 42 alin. 1, din HG. 395/2016,
respectiv (1) în cazul contractului de fumizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui
garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a
produselor care fac obiectul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent şi/sau de la plata
facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
10.5. - Achizitoml are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în
cazul în care contractantul nu işi indeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a
notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instmmentului de garantare, precizând obligaţiile
care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. în situaţia executării garanţiei de
bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la
restul rămas de executat.

11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitoml sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentm a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini.
11.2 - Inspecţiile şi testele din cadml recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor.
11.3- în cazul în care produsele nu corespund specificaţiilor tehnice stabilite prin prezentul caiet de
sarcini, se vor retuma funizomlui pentm a fi înlocuite.
11.4- Dreptul acbizitomlui de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de fiinizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitomlui, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.5- Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe fiinizor de obligaţia asumării garanţiilor sau
altor obligaţii prevăzute în contract.
11.6- Recepţia produselor se va face pe bază de proces-verbal de recepţie cantitativ-calitativă, se va
efectua în locaţia menţionată la punctul 3.5.2 din caietul de sarcini în prezenţa unui reprezentant al
fumizomlui.
11.7- Recepţia calitativă a produselor se va realiza după testarea produselor. Procesul verbal de recepţie
va include unul din următoarele rezultate: acceptat; acceptat cu observaţii minore; acceptat cu rezerve;
refuzat. In cazul in care produsele nu corespund specificaţiilor tehnice stabilite prin prezentul caiet de
sarcini, se vor retuma fumizomlui pentm a fi înlocuite in termen de 24h.
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11.8-Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanţie pentru eel puţin perioada solicitată pentru fiecare 
produs. Perioada de garanţie începe de la data acceptării produselor, conform  procesului verbal de 
recepţie cantitativă şi calitativă, fără obiecţiuni.
11.9-Produsele defecte, înlocuite în term enul de garanţie vor beneficia de acelaşi term en de garanţie care 
va curge de la data înlocuirii celui defect. Furnizorul se obligă să asigure servicii de înlocuire a 
echipam entelor defecte în perioada de garanţie. Service-ul şi suportul în perioada de garanţie vor fi 
efectuate de eătre personal abilitat/certificat să acţioneze asupra echipam entelor, pentru a nu se pierde 
garanţia acordată.
11.10-Dacă produsele livrate nu sunt conform  cu specificaţiile tehnice, autoritatea contractantă poate să le 
refuze, iar furnizorul va trebui să le înlocuiască, pentru a satisface cerinţele specificaţiilor tehnice din 
caietul de sarcini şi din contract, fără a percepe un cost suplimentar.
11.11-Produsele oferite vor fi insoţite de toate accesoriile necesare funcţionării lor la param etri ceruţi prin 
caietul de sarcini, chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită.
11.12-Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din rem edierea defectelor în perioada de 
garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:
-demontare, inclusiv inchirierea de unelte speeiale necesare pe durata intervenţiei (dacă este aplicabil); 
-ambalaje, inclusiv furnizarea de m aterial protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
-transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (dacă este aplicabil); 
-diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
-repararea tuturor com ponentelor defecte sau furnizarea unor noi com ponente;
-înlocuirea părţilor defecte;
-despachetarea, inelusiv eurăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
-testarea pentru a asigura cerinţa calitativă;

12. Am 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 tim pul 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 - Am balarea, m arcarea şi docum entaţia din interiorul sau din afara paehetelor vor respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
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.
12.4- Contractantul va am bala şi eticheta produsele furnizate astfel îneât să prevină orice daună sau 
deteriorare în timpul transportului aeestora eătre destinaţia stabilită.
12.5- Dacă este cazul, am balajul trebuie prevăzut astfel îneat să reziste, fără limitare, m anipulării 
aecidentale, expunerii la tem peraturi extrem e, soarelui şi precipitaţiilor din timpul transportului şi 
depozitării în locuri deschise. în stabilirea mărimii şi greutăţii am balajului furnizorul va lua în considerare, 
acolo unde este cazul, distanţa faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a 
facilităţilor de m anipulare la punctele de tranzitare.

13. L ivrarea şi docum entele care însoţesc produsele
13.1- (1)- Furnizarea produselor ee fac obiectul prezentului contract se va face în 48 de ore de la data 
primirii comenzii scrise din partea benefieiarului şi conform  instrucţiunilor din cartea tehnică a 
producătorului. Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost 
realizate şi produsul/echipam entul este instalat şi funcţionează la param etrii agreaţi şi este acceptat de 
M unicipiul Deva.
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(2)-Produsele vor fi livrate în M unicipiul Deva la adresa specificată în com anda. Fiecare produs va 
fi însoţit de următoarele:

-certificate de calitate şi certificate de garanţie pentru minim 24 luni, declaraţie de conform itate.
13.2- Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi 
asigurate îm potriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice 
factor extern.
13.3- Contractantul este responsabil pentru livrarea în term enul agreat al produselor şi se considera ca s-a 
luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâm pina în acest sens şi nu va invoca nici un 
motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
13.4- (1) La expedierea produselor, 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 produsele, aşa cum  e m enţionat în 
caietul de sarcini.
13.5- C ertificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după 
recepţie, prin sem narea de prim ire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe docum entele em ise de 
furnizor pentru livrare.
13.6- Livrarea produselor se consideră încheiată în mom entul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 
de recepţie a produselor.

14.1nstalare, punere în funcţiune, testare
14.1- Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în acelaşi 
tim p că spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea produselor, contractantul va 
elim ina toate deşeurile rezultate şi va lua m ăsurile adecvate pentru a aduna toate am balajele şi elim inarea 
acestora de la locul de instalare.
14.2- Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fară nici un fel de costuri din partea Autorităţii 
contractante toate testele pentru a asigura calitatea produselor la param etrii agreaţi.
Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate m ăsurile adecvate pentru a 
preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

15.Asigurări
15.1- Furnizorul are obligaţia de a asigura com plet produsele furnizate prin contract îm potriva pierderii 
sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de term enul com ercial 
de livrare convenit.

16.Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract corespund propunerii 
tehnice şi caietului de sarcini. De asem enea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele 
furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urm are a proiectului, m aterialelor sau m anoperei (cu 
excepţia cazului cand 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 param etrii solicitaţi, în condiţii 
norm ale de funcţionare.
16.2 - Perioada de garanţie a produselor este de 6 luni, conform  specificaţiilor tehnice impuse prin caietul 
de sarcini. Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanţie pentru cel puţin perioada solicitată pentru 
fiecare produs. Perioada de garanţie începe de la data acceptării produselor, conform  procesului verbal de 
recepţie cantitativă şi calitativă, fara obiecţiuni.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclam aţie ce 
apare în conform itate cu aceasta garanţie.

16.4 - La prim irea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a rem edia defecţiunea sau de a
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înlocui produsul/piesa ce fac obiectul garanţiei, în perioada convenită, fară costuri suplim entare pentru 
achizitor. Produsele care, în tim pul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o 
nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
16.5-Produsele defecte, înlocuite în term enul de garanţie vor beneficia de acelaşi term en de garanţie care 
va curge de la data înlocuirii celui defect. Furnizorul se obligă să asigure servicii sigure şi perm anente 
şi/sau înlocuirea echipam entelor defecte în perioada de garanţie. Service-ul şi suportul în perioada de 
garanţie vor fi efectuate de către personal abilitat/certificat să acţioneze asupra echipam entelor, pentru a 
nu se pierde garanţia acordată.

16.6-Daca produsele livrate nu sunt conform e cu specificaţiile tehnice, autoritatea contractantă poate să le 
refuze, iar furnizorul va trebui să le înlocuiască, pentru a satisface cerinţele specificaţiilor tehnice din 
caietul de sarcini şi din contract, fără a percepe un cost suplimentar.
16.7-Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să rem edieze defectul în perioada convenită, 
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de rem ediere 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.
16.8-Produsele oferite vor fi însoţite de toate accesoriile necesare funcţionării lor la parametrii ceruţi prin 
caietul de sarcini, chiar dacă beneficiarul a om is solicitarea lor explicită.
16.9-Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din rem edierea defectelorîn perioada de garanţie.

17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Preţul contractului este ferm.

18. Subcontractanti
18.1 - (1) Fumizorul are obligaţia de a prezenta ia încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci 
când se introduc noi subcontractanţti, 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 prestării lor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
(2) Contractele prezentate conform  prevederilor alin.(l) trebuie să fîe în concordanţă cu oferta şi se vor 
constitui 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) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/parţilor din contract îndeplinite de către 
subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia işi exprim ă la m om entul încheierii contractului de achiziţie 
publică sau la mom entul introducerii acestoraîn eontractul 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 contractantă, contractant 
şi subcontractant 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/înlocui un 
subcontractant fară acceptul autorităţii contractante.

(2) Introducerea/m odificarea unui subcontractant nu trebuie să conducă la m odificarea propunerii 
tehnice sau financiare iniţiale.

(3) Atunci când se înlocuiesc sau se introduc noi subcontractanţi, aceştia au obligaţia de a transm ite 
certificate şi alte docum ente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de im plicareî contractul care urm ează să fie îndeplinit.

(4) Partea/părţile din contract încredinţată/ încredinţate unui subcontractant de contractant nu 
poate/ pot fi încredinţate unor terţe părţi de către subcontractant.
18.4-Condiţiile privind subcontractarea prevăzute de art. 218 - 220 din Legea 98/2016, se aplică 
corespunzător.



19. întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscriseî 
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 - în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a term enului de livrare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

20. Forţa m ajoră şi cazul fortuit
Forţa m ajoră şi eazul 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 suspendatăî perioada de acţiune a forţei majore, dar fara 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 complet, producerea acesteia şi să ia orice m ăsuri care ii stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţiî 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 perioadă mai mare de 3 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
20.7 - Cazul fortuit este un evenim ent care nu poate fi prevăzut şi nici im piedicat de către cel care ar fl 
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 asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.

21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea 
contractului.
21.2 - Daă, dupa 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 com petente de pe raza teritorială a autorităţii contractante.

22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Lim ba care guvernează contractul este limba română.

23. Com unicări
23.1 - (1) Orice com unicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie saă fie 
transm isă în scris.
(2) Orice docum ent scris trebuie înregistrat atât în mom entul transm iterii, cât şi în m omentul primirii.
23.2 - C om unicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegram ă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirm ării în scris a primirii com unicării.
23.3 - Nicio 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 odificări ale contractului
24.1.- Părţile contractante au dreptul pe durata îndeplinirii contractului de a conveni m odificarea clauzelor



prezentului contraet în condiţiile prevăzute de art. 221 - 222 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice.
24.2- Partea care propune m odificarea contractului are obligaţia de a transm ite celeilalte părţi propunerea 
de m odificare a contractului cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se consideră că m odificarea 
contractului ar trebui să producă efecte.

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 termen, acordul de voinţă al părţilor, precum şi alte 
cauze prevăzute de prezentul contract.

27. D ispoziţii Finale
27.1 - Com pletările şi/sau m odificările aduse prezentului contract nu sunt valabile şi opozabile, decât 
dacă rezultă expres din acte sem nate de am bele părţi contractante.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exem plare, câte unul pentru fiecare parte.
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