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Contract de furnizare
Nr.8 din 06.09.2021
Preambul

in temeiul Legli 9812016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de, concesiune servicii,
aprobata cu modificari si completari H.G. 39512016 , s-a incheiat prezentul contract
de fumizare, intre:
COMPLEX de AGREMENT DUMBRAVA cu sediul in Municipiul Calarasi, Aleea
Dumbrava Minunata, nr.lB, Jud. Calarasi, tel./fax:0242314152, cod fiscal 4445192,
cont RO22TR8224A670503200302X deschis la Trezoreria Calarasi, reprezentata
prin Dr.Blebea Valentina Georgiana avand functia de Direcl.or in calitate de
achizitor, pe de o parte
si

BUCUR N.FLORIN PETRE INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu sediul in
Com.Modelu, Sat Modelu, Str.Calarasi, Nr.17, Judetul Clalarasi, numar de
.2014,
33420051,
C.U.I
cont
prin
BUCUR FLORIN PE'|RE,
, reprezentata
avand functia de Administrator, in calitate de furnizor, pe de alt6 parte.
inmatriculare

F 5U362125.07

Delinilii
2.1 -ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta[i astl'el:
a. contract - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale.
b.achizitor Si furnizor - pAdle contractante, aga cum sunt acestea numite in

2.

prezentul contract;

prelul contractului - preful plAtibil fumizorului de cdtre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrali qi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor
asumate prin contract;
d.produse - echipamentele, maqinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligE, prin contract, sd le
c.

furnizeze ach i zitorul ui ;
e.servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activit6tri legate de fumizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in func(iune, asistenla
tehnica in perioada de garan(ie, gi orice alte asemenea obligalii care revin furnizorului
prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci c6nd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majorS gi esentiali a
componentelor rezultd un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bazd, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.
Originea produselor si serviciilor poate fi distinctd de nalionalitatt:a furnizorului.
g.destinalie jinald - locul unde furnizorul are obligafia de a funriza produsele;
h.termenii comerciuli de livrare vor fi interpreafi conform II'ICOTERMS 2000 Camera Interna(ionald de Come( (CIC).
t. forla majord - un eveniment mai presus de controlul p64ilor, care nu se datoreazS
gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi prev[zut la momentul incheierii
contractului gi care face imposibili executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate aSemenea evenimente: rdzboaie, revolu(ii, inr:endii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restricfii ap[rute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat fortd majord un

eveniment asemenea celor de mai sus care, ftrd, a crea o impor;ibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligafiilor uneia din pi4i;
j. zi - zi calendaristic[; an - 365 de zile.
(se adaugd orice alli termeni pe care pdrlile inleleg sd ii defineascd pentru
contract)
3, Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrar3, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezint[ zile calendaristice
daca nu se specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligd sdfixnizeze, respectiv si vdndd, sd livreze Lucerna -CpV
-15712000-2, respectiv 70.000 kg si Floarea-soarelui CPV( 031 I 1300-5)- 2000 Kg, in
perioada/ perioadele convenite, in cantitatile stabilite in Ane:xa nr.l la prezentul

contract.
4.2 - Achizitorul se oblig[ s[ achizilioneze, respectiv sd cumpero gi sd pldteascd preful
convenit in prezentul contract.

Prelul contractului
5.1 Preful contractului, respectiv preful produselor livrate conform Anexei nr.l la
prezentul contract qi a serviciilor accesorii prestate, este de j'5.500 lei, la care se
adaug6 6795lei TVA, conform legislatiei in vigoare.
Pretul produsului respectiv lucerna , calitate superioara este de I lei /Kg fara TVA si
5.

2.75leilkg

floarea -soarelui cu transport inclus.
5.2 Pretul contractului ramane ferm si va fi mentinut pe toata pe:rioada de valabilitate
a contractului.
5.3 Pretul unitar al produsului este cel din oferta financiara, r"amane ferm si va fi
mentinut pe toata perioada de valabilitate a contractului.
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este pana la data de 31.12.2:,021, cu posibilitatea
prelungirii prin act aditional pe o perioada de maxim 4 luni, in conformitate cu
prevederile art.l65 din HG nr.39512016, cu modificarile si completarile ulterioare.
6.2 . Prezentul contract incepe sd producd efecte dupa semnarea acestuia de ambele

parti.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
- oferta financiara SEAP
- acte aditionale, daca este cazul;
- Anexa nr.l la prezentul contract;
-certifiat de inregistrare fiscala;
-Factura
8. Obligaliile principale ale furnizorului
8.1- Furnizorul se obligi s[ furnizeze produsere la standardele gi sau performanlele
prezentate in oferta.
8.2. Furnizorul se obligi:
- sd fumizeze produsele specificate in Anexa nr. I la prezentul contract;
- sa respecte cantitatile solicitate;
- sa respecte gramajul specificat in oferta financiara;

9, Obligaliile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se oblig6 s6 recepfioneze produsele ?n termenul convenit.
9'2 - Achizitorul se obligi si pliteascd prelul produselor catre furnizor
in termen de
30 de zile de la emiterea facturii de catre acesta convenit de la emiterea facturii
de

c[tre acesta.
9.3 - Dacd achizitorul nu onoreazl facturile in termen de 3Cr zile de la
expirarea
perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor
qi A. u
beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzalor zilei de
efectuare a
plelii' Imediat dup[ ce achizitorul ?gi onoreaz[ obligatiil., fu*i,,o*l va relua livrarea
produselor in cel mai scurt timp posibil.
$ncliuni pentru neindeplinirea culpabild o obtiguliilor
!!.
l0'l - In cazul in care, din vina sa exclusiv[, furnizoruinu reuqer;te s6-gi indeplineascd
obliga(iile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce Oin preiul contractului,
ca penalitS{i, o sumd echivalentd cu o cotd de 0.05% din preful coniractului pentru
fiecare zi de intarziere.
10.2 - in cazul in care achizitorul iqi onoreazd obliga{iile in termen de 30
de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligalia de a plati, ca
penalitdli, o sum[ echivalentd cu o cotl de 0.05% din plata neeticiuatd, p.nt* ficare
zi de intarziere.
10.3 - Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contrar:t de c6tre una dintre
pa4i, in mod culpabil [i repetat, dd dreptul pdr\iilezate de a cc,nsidera contractul de
drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renun(a la contract, printr-o notificare scris6
adresati furnizorului, fbrd nici o compensafie, dacl acesta din urm6 da faliment, cu
condilia ca aceastd anulare si nu prejudicieze sau si afecteze <lreptul la actriune sau
despdgubire pentru furnizor. In acest caz, fumizorul are dreptul di a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indepliniti piina la data denun!6rii

unilaterale a contractului.

Clauze specifice
Receplie, inspeclii Si teste
I l.l - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta gi/sau testa
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din une*a la contract.
11.2 Achizitorul are obligafia de a notifica, in scris, funrizorului, identitatea
reprezentan{ilor sdi imputernici}i pentru efectuarea recep(iei, testelor qi inspecliilor.
1l'3 - Inspecfiile gi testele din cadrul recep(iei provizoiii qi recepfiei'finale (calitative)
se vor face la destinafia finald a produselor-Complex de Agremt:nt Dumbrava,
Aleea
Dumbrava Minunata, Nr. 1B.
11.4 - DacE vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specifica{iilor,
achizitorul are dreptul sa ?l respin gd, iar furnizorul are obligalia, tird u rnidifi.u preful
contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca pro<lusele sa corespund6
specifi ca{iilor lor tehnice.
I1.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa gi, daca este neceriar, de a respinge, nu
va fi limitat sau am0nat datorit6 faptului cE produsele au fost inspectate gi iestate de
fumizor, cu sau fErd participarea unui reprezentant al achizitoruiui, anterior livrarii
acestora la destina[ia finald.
ll'6 - Prevederile clauzelor ll.1-11.4. nu il vor absolvi pe lurnizor de obligalia
asumdrii obligafiilor prevdzute in contract.
12, Livrarea Si documentele care insolesc produsele
I

l.

12'l

-

Fumizorul are obliga{ia de a livra produsele la
destina(ia final[ indicatr de
achizitor respectAnd:
a) datele din graficul de livrare, gi
b) termenul comercial stabilit;
dupl primirea ordinului de incepere.
12'2 Furnizorul va transmite achizitorului
documentele care insofesc produsele:
-/!c!ura fiscala (obigatoriu in original)
l2'3 - Certificarea de c6tre achizltor a faptului ca produsele
au fost livrate pa(ial sau
total se face dup6 insta-lare gi dupd recep{ie, piin
,.rnrurea
de primire de cdtre
.
reprezentantul autorizat.al
acestuia, pe documenteie emise de furnizoipentru
lirra.".
12'4 - Livrarea produselor se consider[ ?ncheiatd
in momentul irr care sunt indeplinite
prevederile clauzelor recep(ia produselor.
I 3. Aj ustareo prelulai contraitului
l3'1 - Pre(ul produselor livrate ramane ferm pe intreaga
perioada de desfasurare a
contractului.
14. Amendamente
14'l - P64ile contractante au dreptul, pe durata indeprinirii
contr.acturui, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act
adilional, numai in cazul aparifiei unor
circumstanfe care lezeazd, interesele comerciale'
legitime ale ac,estora gi care nu au
putut fi prevdzute la data incheierii contractului.
15. Subcontractan{i
15.1 - Furnizorul are obliga{ia, in cazul
in care p6(i din contracrt le subcontracteazd,
de a ?ncheia contracte cu subcontractan{ii
desemna{i, in aceleaqi condilii in care el a
semnat contractul cu achizitorul.
l5'2 - (l) Furnizorul are obligafia de a prezenta la incheierea
contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractan{ii desemnali.
(2) Lista subcontractanfilor, cu datels de
recunoagtere ale acestora, cdt gi contractele
in_cheiate cu aceqtia se constituie in
anexe la contract.
l5'3 - (l) Furnizorul.este pe deplin rdspunzator fafd
de achizitor de modul in care
indepl inegte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunz[tor
fap de fumizor Je moclul in care igi
indeplineqte partea sa din contrait.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune_interese
subcontracrtan[ilor dacd aceqtia
nu iqi indeplinesc partea lor din contract.
l5'4 - Fumizorul poate schimba oricare subcontractant
numai dacd acesta nu gi-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea
subcontractantului nu va schimba pretul
contractului gi va fi notificatd achizitorului.
16.
16'

Intarzieri in indeplinirea contractului
I - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul
-

de furnizare in
perioada/perioadele inscrise in graficul
de livrare.
16'2 - Dacd pe parcursul indeptinirii contractului,
furnizorul nu r:especti graficul de
livrare sau de prestare a serviciilor, acesta
are obliga{ia de a notifica, in timp util,
achizitorului; modificarea datei/perioadelor
de furnizire a.u-at. ?n graficul de livrare
acordul parfilor, prin act adilional.
19 ?....,
I6'3 - In afara cazului in cire achizitorul este de
acord cu o prelungire a termenului
de executie, orice intdrziere in indeplinirea
contractului da oreptut achizitorului de a
solicita penalit6li fumizorului.
17. Cesiunea
Partile se obliga sa nu transfere total sau partial
obligatiile asumate prin acest
contract.

18. Forfa

majorl

]!
] --rorta majord este constatatd de o autoritate competentd.
l8'2 -Fo4a major[ exonereazd pa(ile contractante
de indeplinirr:a obligaliilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd peiioada
in care u..urtu u.1 ioneazd".
l8'3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd
in perioada de ac{iune a fo(ei majore,
dar ftrE a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau pa(ilor pdn6 la aparilia acesteia.
l8'4 - Partea contractantd care invoci fo4a
majora u.. otilgulia de a notifica celeilalte
p[4i' imediat qi in mod.complet, producerea
acesteia qi sd ia orice m6suri care ii stau
la dispozilie

?n vederea limitirii consecinlelor.
l8'5 - Dacd fo(a majord ac[ioneazd. sau se estimeazd
cd va ac:liona o perioadd mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea
dreptul sd notifice celeilalte pd(i incetarea
de
plin drept a prezentului iontract, fdrd ca vreuna
din pd(i sa poat6 pretinde

celeilalte

daune-interese.
19. Solufionarea

litigiilor
19'l - Achizitorul qi furnizorul vor face toate eforturile
pentru a rezolvape cale
amiabilS, prin tratative directe, orice ne?ntelegere
,u, Jirpr,a ca,e se poate ivi intre ei

sau in legaturd cu indeplinirea contractului.
]1c-adrul
19'2 - Dacd', dupd l5 de zile de la inceperea
acestor tratative, acirizitorul qi furnizorul
nu reu$esc sd rezolve in mod amiabil o
divergen{d contractuald, fiecare ptaie soticita
ca disputa sd se sorufioneze de c6tre instanleleludecdtoregti
din Romania.
20 Limba care guver neazicontractul
Limba care guvern eazd contractul este limba
rom6n6.
?0-.1:
21. Comuniclri
2l'l - (l) orice com.unicare intre pa(i, releritoare la indeplinirea
prezentului conrract,
trebuie si fie transmisa in scris.
(2) orice document scris trebuie inregistrat
atdt in momentul rransmiterii c6t qi in
momentul primirii.

21'2 - comunicarire intre p6(i se pot face qi
prin terefon, telegrami, telex, fax
g--mgil cu condilia confirmdrii in scris a prrmiiri comunicirii.
22, Legea apticabili contractului
22.1 - contractur va fi interpretat conform
regiror din Rom6nia.

Pdrfile au in{eles s5 incheie astazi 06.09.2021
prezentul contract

exemplare, cdte unul pentru fiecare parte.
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Anexa nr.1

:i;l;'fr::l

privind rurnizare,a.!3
i!!o!!,Tu,!f;1,:;:,1,,, si ,,Fitoarea_soaret,i,,
,
pentru comprex de Agrgyelt Dumbrava,
cu sediur in cararasi , Are,ea Dumbrava
M in u nata, N r. 1 B, j udetu I Cal arasi.

Pret unritar

Produsele mai sus mentionate vor fi rivrate pana
ra data

Furnizor,

*6::llU

trritan

de gi.12.2021.

Achizitor,
I Dumbrava Calarasi
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Data:

