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      ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREŞE 
Str. Mehedinţi nr.15, 400672, Cluj-Napoca, tel. 0264-458320  

www.creseclujnapoca.ro 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE 

Nr.53/01.09.2020 

 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare 

Între, 

Centrul Bugetar de Administrare Crese Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, 

str.Mehedinti nr :15, cod fiscal 19343123, cont trezorerie RO72TREZ24A681100200130X, reprezentată 

prin Director Duma Mihaela, în calitate de achizitor pe de o parte,  

Si 

S.C.  ASCENSO  S.R.L.  cu sediul in Cluj-Napoca str.Parang nr.7/41, jud. Cluj , înmatriculată 

la Registrul Comerţului cu nr.  J12/ 1078/1991 cod fiscal RO 6655212 ,cont 

RO85RNCB0106026595890002 deschis la BCR Cluj-Napoca si RO64TREZ216509XXX008554 la 

Trezoreria Cluj ,reprezentată de  d-nul Mureşan Valentin în calitate de administrator , in calitate de 

furnizor   

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

 Art. 1.1. Obiectul contractului consta in  furnizarea , montarea si punerea in functiune a urmatorului 

produs: 

-Ascensor de bucatarie electric-MONTCHARGE CU STRUCTURA METALICA,Sarcina 

100Kg -la  Cresa Martinel –Structura II- Str. Theodor Capidan nr.17 , Cluj-Napoca, jud. Cluj  

2. PREŢUL,  PLATA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

2.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor  livrate, plătibil 

furnizorului de către achizitor, este de 31.185 lei, la care se adauga TVA . 

2.2 Prețul rămâne ferm și nu se actualizează pe toată perioada derulării contractului. 

2.3.Achizitorul se obligă să plătească în contul de Trezorerie al furnizorului prețul produselor in termen 

de 30 de zile de la data intocmirii Procesului- Verbal de receptive 

3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1 Prezentul contract este valabil 30 de zile de la data semnarii de către ambele părți. 

4.  RECEPTIE  

4.1 În vederea recepționării produselor care fac obiectul contractului, achizitorul va constitui o comisie 

în acest sens. Recepția cantitativă și calitativă a produselor de către reprezentanții autorității contractante 

se va face în prezența delegatului furnizorului, la sediul unității la care se face instalarea . 

5. FURNIZAREA SI DOCUMENTELE CARE INSOTESC PRODUSUL 

5.1  Furnizorul se obligă să furnizeze și să monteze produsele în termen de maxim 30 zile de la 

încheierea  contractului. 

 5.2  Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate, se face după recepție, prin 

semnarea procesului verbal de recepție de către ambele părți. 

5.3  Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor de recepție a produselor. 

5.4 Furnizorul va transmite achizitorului următoarele documentele care vor însoți produsele: factură 

fiscală, instrucțiunile de folosire, de instalare, de exploatare, de întreținere  în limba română 

http://www.creseclujnapoca.ro/
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6. STANDARDE ŞI  DOCUMENTAŢII 

6.1. Ascensorul va fi executat în conformitate cu standardele de securitate în vigoare în Romănia , 

SREN 81-1 +AC 2001, SR EN 81-2 + AC 2002 , PT ISCIR R2/2010. 

6.2. Proiectul de montaj este elaborat în baza documentaţiei ( tema de proiectare , planuri de arhitectură , 

conţinînd secţiunile vertical şi orizontale prin puţ şi camera maşinii) predate de beneficiar furnizorului 

direct sau printr-un reprezentant al său. 

6.3. Proiectele necesare beneficiarului pentru efectuarea lucrărilor de construcţii din timpul montajului 

se vor preda de furnizor, beneficiarului în termen de 15 zile  

Beneficarul va returna proiectul avizat , însoţit de următoarele documente : autorizaţie de construcţie sau 

calculele care să demonstreze că puţul rezistă la sarcina şi forţele generate de instalaţie şi confirmarea 

posibilităţii asigurarea liniei telefonice în reţea fixă conform SR EN 81. 

6.4. Furnizorul va preda beneficiarului cartea tehnică a ascensorului după semnarea  procesului verbal 

de încercări de casă şi recepţie beneficiar şi achitarea sumei prevăzute in factura fiscala. 

6.5. Beneficiarul se angajează să introducă în cartea tehnică buletinul de încercare a prizei de pămănt, să 

întocmească formalităţile şi să achite taxa pentru autorizarea ascensorului conform PT R2/2010. 

6.6. Punerea în funcţiune a ascensoarelor se face numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare , în 

urma verificărilor efectuate în conformitate cu metodologia prevăzută în PT R2/2010. 

7. GARANŢII 

7.1. Acordarea garanţiei se face după cum urmează: 

 Termenul de garanţie este de 24 luni şi se socoteşte de la data procesului verbal de casă şi recepţie cu 

beneficarul , dar nu mai mult de 27 luni de la data expedierii ascensorului. 

Dacă montajul ascensorului nu poate fi început în cel mult 2 luni de la termenul prevăzut în contract 

pentru predarea frontului de lucru din cauze ce nu sunt imputabile furnizorului, eventualele remedieri 

datorate pierderii calităţii reperelor şi subansamblelor se vor face în contul beneficiarului.  

7.2.  Furnizorul nu acordă garanţii în urmatoarele situaţii: 

a.Cînd montajul şi service-ul în perioada de garanţie este executat de către o firmă neabilitată de 

furnizor. 

b.Cînd beneficiarul face modificări ale instalaţiei fără consimţămăntul scris al furnizorului. 

c.Cînd ascensorul a fost utilizat necorespunzător sau pentru alte scopuri decăt cele pentru care a fost 

construit , a fost supus unei sarcini mai mari decăt cea autorizată sau s-a defectat ca urmare a unor acte 

de vandalism. 

8.  CLAUZE SPECIALE 

8.1. Reparaţiile sau înlocuirile de piese şi subansamble de ascensor se vor executa numai cu piese livrate 

de furnizor. 

8.2. Furnizorul se obligă să asigure asistență tehnică și mentenanță pe perioada de valabilitate a garanției 

8.3. Beneficiarul este de acord ca S.C. ASCENSO S.R.L. este proprietarul ascensorului pe perioada 

derulării contractului , iar beneficiarul devine proprietar numai după plata integrală a ascensorului. 

9. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR 

9.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îndeplinește obligațiile prevăzute la art.5.1, 

acesta are obligația de a plăti ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% zi/ întârziere. 

9.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

convenite la art.8.3, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1/zi de 

întârziere din plata neefectuată până la efectuarea plății. 

9.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, 

dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de daune – 

interese. 
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9.4 În situația deschiderii procedurii insolvenței împotriva furnizorului, sunt aplicabile prevederile 

art.123 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 

modificările și completările ulterioare.  

10. LITIGII 

10.1 Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice 

neînțelegere  care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

10.2  Dacă după 15 zile Achizitorul şi furnizorul  nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o  divergenţă 

contractuală, fiecare poate solicita  să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

11.  COMUNICARI 

11.1  Comunicările în părți se pot face în scris, prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

11.2  Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.  

19.  APLICABILITATE 

19.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

20. ALTE CLAUZE 

Art.20.1. Orice modificare a prezentului contract este valabilă în condiţiile încheieri uni act adiţional de 

către părţile contractante. 

Prezentul contract s-a semnat astăzi, 01.09.2020 în 2(două) exemplare originale, ambele având 

valoare juridică egală, din care 1(unul) pentru achizitor și 1(unul) pentru furnizor. 

Achizitor,                                                                              Furnizor, 

        

Centrul Bugetar de Administrare Crese                                     S.C. ASCENSO S.R.L 

  

Director                                                                                       Administrator,                                                                             

Duma Mihaela                                                                            Muresan Valentin 

 

Viza C.F.P 

Cont.Sef. 

Elena Ganj  

 

Sef.Serv.Tehnic-Administrativ 

Frent Alexandru 

 

 Consilier juridic 

 Bora Ioan 

 

 

Responsabil Achizitie, 

Sima Olimpiu 

 

 

 

 

 

 

 

 


