Contract de furnizare
nr. _______ data ___________
1. Preambul
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între
S.C. TRANSURB S.A , cu sediul Galati, str. Basarabiei, nr.4, telefon/fax 0236-460.022, fax: 0236472.333,
numar
de
înmatriculare
J17/684/1998,
cod
fiscal
RO10890801
cont
RO50RNCB0141032879600001, deschis la B.C.R. Galati, reprezentată prin jr. Genica Totolici –
Director General în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……... .......................……. denumire operatorul economic ............................................... adresa
sediu………………….................................................................. telefon/fax ..........................................
număr de înmatriculare ..................................... cod fiscal...............................cont (trezorerie,
bancă)......................................................................................................reprezentat
prin
......................................... (denumirea conducătorului) funcţia............................... …................... .
în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Obiectul principal al contractului
Nr.
crt.
1

Denumire produs
Validatoare autonome de bilete de calatorie

Cantitate

Pret unitar
euro fara TVA

730

2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, să monteze si sa puna in functiune echipamentele mai sus
mentionate.
2.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
3. Valoarea contractului
3.1. Valoarea contractului este de ________ euro la care se adauga TVA in valoare de ______ euro,
conform propunerii financiare, platibila dupa receptia produselor si punerea in functiune a
echipamentelor.
3.2. Achizitorul va achita in contul specificat de furnizor, valoarea produselor prin ordin de plata, in
termen de 30 zile de la receptionarea si punerea in functiune a echipamentelor.
3.3. Platile se vor efectua in lei, la cursul de schimb BNR din data efectuarii platii.
4. Durata contractului
4.1. – Prezentul contract incepe de la data de _________ pana la data de ____________.
5. Documentele contractului
5.1 - Documentele contractului sunt:
1. propunerea tehnica si financiara;
2. acte aditionale, dupa caz.
6. Obligaţiile principale ale furnizorului
6.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
6.2. Furnizorul se obligă sa asigure servicii de montare si punere in functiune a tuturor validatoarelor
de bilete .

6.3.Sa remedieze defectiunile aparute in termenul de garantie, gratuit, daca acestea se datoreaza unor
vicii de fabricatie.
6.4.Sa realizeze, cu titlu gratuit, instruirea personalului Transurb SA in vederea utilizarii validatoarelor
si a softwere-ului aferent .
6.3. Livrarea produselor trebuie sa fie insotita de:
1. aviz de livrare/factura fiscala
2. certificat de garantie a produselor
3.documentatie tehnica necesara pentru exploatarea echipamentelor
7. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, la livrare.
7.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor cu OP, în termen de 30 de zile
de la receptia si punerea in functiune a echipamentelor.
7.3.Sa faca receptia cantitativa si calitativa in maxim 48 ore din momentul livrarii, termen in care se
accepta, pe baza procesului verbal de receptie, corectii de natura cantitativa sau calitativa. Receptia
produselor se confirma prin semnarea si stampilarea facturii de catre achizitor. In cazul in care se
descopera deficiente cantitative sau calitative achizitorul va proceda la intocmirea unui proces verbal
de constatare, semnat si de delegatul furnizorului. Reclamatiile ulterioare semnarii procesului verbal
de predare-primire a echipamentelor privind diferentele cantitative nu se accepta de catre furnizor.
7.4.Sa nu actioneze in numele furnizorului si sa nu creeze obligatii in sarcina acestuia
7.5.In cazul exceptional al returnarii marfii (prin acordul ambelor parti) marfa returnata trebuie sa fie
in perfecta stare, sa aiba ambalajul original, certificatele de garantie originale, iar returnarea se va
efectua numai dupa aprobarea in scris a furnizorului pe baza procesului verbal de constatare a
defectului emis in termenul mai sus mentionat
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1.În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% pentru fiecare zi intarziere, la valoarea comandata,
neexecutata.
8.2.În cazul în care achizitorul nu onorează obligaţiile de plata în termenul stabilit, atunci acesta are
dreptul de a percepe, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata facturii
neachitate, de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere.
8.3.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat
8.4.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
9. Garanţia de bună execuţie a contractului
9.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5%
din valoarea contractului de furnizare fara TVA, respectiv …........... lei.
Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare este …...................
9.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
9.3 -Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

9.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, respectiv …............................., în
termen de 14 zile de la finalizarea contractului de furnizare, respectiv 14 zile de la expirarea perioadei
de prelungire a contractului, dupa indeplinirea obligaţiilor asumate.
9.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
10. Recepţie, inspecţii şi teste
10.1.(1) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnica.
(2)Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
10.2.Inspecţiile din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia
finală a produselor, respectiv Galati, B-dul George Cosbuc nr.259.
10.3.Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl
respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui produsele
refuzate.
10.4. Dreptul achizitorului de a inspecta şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
11.1.Furnizorul are obligaţia sa furnizeze si să livreze echipamentele la Autobaza SC Transurb SA
situata in B-dul. George Cosbuc nr. 259, Galati.
11.2.Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face după receptia si
punerea in functiune a echipamentelor, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
12. Garantia produselor
12.1. Furnizorul se obliga sa asigure garantie pentru produsele achizitionate pe o perioada de 24 luni.
In cadrul termenului de garantie furnizorul va repara echipamentele defecte, iar in cazul in care
acestea un se pot repara le va inlocui cu titlu gratuit. Perioada de garantie incepe odata cu montarea
produsului de catre instalatorul autorizat. Setarea produsului se face de catre instalator în baza
necesitatilor achizitorul, conform datelor stabilite în Fisa de punere în functiune. Achizitorul se obliga
sa verifice la locul de montaj al produsului, setarile stabilite si functionarea corecta a echipamentului.
Achizitorul se angajeaza pe propria raspundere sa verifice setarile.
12.2.Furnizorul declara ca, nu raspunde pentru volumul costurilor de comunicatii datorate setarilor
incorecte. Efectuarea setarilor conform necesitatilor de exploatare a vehiculelor cumparatorului, sunt
ajutate de tabelul cu date din instructiunile de utilizare. In vederea punerii in evidenta a drepturilor la
garantie, este necesar sa se prezinte Fisa de garantie semnata si stampilata de firma care a instalat
oficial produsul. Furnizorul isi declina orice raspundere cu privire la eventualele daune materiale sau
civile provocate de punerea in functiune neautorizata si(sau) exploatarea necorespunzatoare a
echipamentului care vin in contradictie cu instructiunile de exploatare si montaj prevazute de normele
legale in vigoare, precum si cazul montajului echipamentului de catre persoane neautorizate.
Furnizorul isi declina orice raspundere pentru modificarile survenite utilajului gazda asupra caruia
urmeaza a fi instalate produsele comandate, achizitorul luand la cunostinta si exprimandu-si acordul
expres pentru efectuarea acestor modificari.
13. Asigurări
13.1.Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii
sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul
comercial de livrare convenit.
14. Servicii
14.1.Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, livrarea, transportul, asigurarea, inlocuirea produselor neconforme, fără
a modifica preţul contractului.
14.2.Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită de la data intrarii
in vigoare a contractului, incluzand si perioada de prelungire a contractului initial, cu condiţia ca
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1.Pretul unitar/tip produs ramane ferm, conform propunerii financiare, pe toata perioada de
executie a contractului.
16. Limba care guvernează contractul
16.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
17. Comunicări
17.1.(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
17.2.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1.Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
18.2.Dacă, după 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
catre Instanta Judecatoreasca din Municipiul Galati.
19. Legea aplicabilă contractului
19.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi _________ prezentul contract în două exemplare, cu valoare de
original, cuprinzand un numar de 4 (patru) pagini, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
S.C. TRANSURB S.A.
GALATI

Furnizor

