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CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE 

Nr.62 din 06.10.2020 

1. Părțile contractante 

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. SAICO GENERAL CABLES S.R.L, cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, 

str.Leonardo da Vinci nr. 1, Bloc B, ap.21, jud.Cluj, înmatriculata la O.R.C. de pe langa Tribunalul 

Cluj sub nr.J12/ 2701/ 2012 , C.I.F: RO30759100 , Cont  RO42TREZ2165069XXX029514 deschis 

la Trezoreria Cluj, prin reprezentant prin Boca Ionut- Administrator, în calitate de furnizor ,  

 

2. Definiții 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract – prezentul acord de voință între părțile contractante; 

b. achizitor și furnizor – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. prețul contractului – prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

d. produse – sistem video de supraveghere , pe care furnizorul se obligă, prin contract, să  le 

furnizeze  achizitorului; 

e. servicii – servicii aferente instalării produselor, respectiv, punerea în funcțiune, asistența tehnică 

în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract; 

f. forța majoră – un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil mai presus de 

controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la 

momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau 

orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 

nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligațiilor uneia din părți; 

g. zi – zile calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; 

h. an – 365 de zile. 
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3. Interpretare 

3.1 – În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 – Termenul ”zi” sau ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit.  

 

4. Obiectul și prețul contractului 

4.1 – Obiectul contractului consta in  furnizarea, montarea și  punerea  în funcțiune a Sistemului 

video de supravegehre   la  Cresa Martinel-Structura II- Str. Theodor Capidan nr.17 

4.2 – Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor  livrate, plătibil 

furnizorului de către achizitor, este de 15136,70 lei, la care se adauga TVA 19% 

4.3 – Prețul rămâne ferm și nu se actualizează. 

 

5.   Durata contractului  

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

 

6. Documentele contractului  

Propunerea tehnică  și acordul financiar dintre părți ( oferta acceptată de către beneficiar); 

 

       7.  Obligațiile principale ale furnizorului 

7.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele  prezentate în propunerea tehnică. Garanția 

produselor furnizate este de  minim 24 luni incepind cu data punerii in functiune . Furnizorul se 

obligă să furnizeze și să monteze produsele în termen de maxim 30 zile de la încheierea  

contractului; 

7.2 Odată cu furnizarea produselor, furnizorul se obligă să asigure asistență tehnică și mentenanță 

pe perioada de valabilitate a garanției ;  

7.3 Furnizorul se obligă să furnizeze  și să instaleze la Cresa Martinel-Structura II- Str. Theodor 

Capidan nr.17 sistemul video de supraveghere ; 

7.4 Furnizorul se obligă să asigure piesele de schimb, contra cost pe toată durata medie de folosință      

a aparatelor; 

7.5 Furnizorul are obligația de a răspunde solicitărilor achizitorului în termen de 24 ore cu privire la 

funcționarea produsului livrat, pe toată durata de garanție de 24 luni; 

7.6 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi legate de echipamentele, 

materialele, pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și 

b) daune – interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care 

o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

   

        8.Obligațiile principale ale achizitorului 

8.1Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătescă prețul convenit în 

prezentul contract. 

8.2Achizitorul se obligă să recepționeze produsul la locatia menționata la art 7.3 

8.3Achizitorul 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 receptie 

 

9.Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 

9.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îndeplinește obligațiile prevăzute la art.7.1, 

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. 

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.    Perioada de garanție 

Perioada de garanție, începând de la data recepției finale, va fi de minim 24 de luni.Garanția 

echipamentelor livrate cade în răspunderea vânzătorului pe toată perioada de garanție definite în 

ofertă. În perioada de garanție a produselor, furnizorul are obligația de a înlocui pe propria 

cheltuială, piesele care se deteriorează.În perioada de garanție, vânzătorul se obligă să asigure 

remedierea unei defecțiuni în maxim 24 de ore de la data reclamării acesteia de către beneficiarul 

echipamentelor.Remedierea se va face la sediul beneficiarului, iar în cazul unor defecte mai grave, 

echipamentele se vor transporta la sediul furnizorului de către acesta.Pentru defecțiuni majore ale 

echipamentelor care necesită o durată de depanare mai îndelungată de 24 ore, ofertantul va asigura 

un echipament echivalent pentru desfășurarea în continuare a activității.Ofertantul va trebui să 

asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele bunurilor ofertate pentru perioada de 

garanție. Perioada de garanție începe din momentul punerii in functiune a produselor 

 

11.   Recepție  

11.1 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 . 

 

12.   Furnizarea și documentele care însoțesc produsul 

12.1  Furnizorul are obligația de a furniza și instala sistemul video de supraveghere 

12.2  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. 

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

clauzelor de recepție a produselor. 

12.4 Furnizorul va transmite achizitorului următoarele documentele care vor însoți produsele: 

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

 

13.  Întârzieri în îndeplinirea contractului 

13.1  Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenită. 

13.2  Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare prevăzut 

la art.7.1, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea 

datei/perioadelor de furnizare asumate se va face cu acordul părților, prin act adițional. 

13.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita daune-interese 

furnizorului și de a rezilia contractul de furnizare  

 

14.   Forța majoră 

14.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

14.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

14.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților la apariția acesteia. 



14.4  Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat 

și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea 

limitării consecințelor. 

14.5  Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

14.6  Dacă forța majoră acționează  sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna dintre părți să poată pretinde daune – interese.  

 

15.  Soluționarea litigiilor 

15.1  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. 

15.2  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. 

16.  Limba care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română 

 17.  Comunicări 

17.1  Comunicările în părți se pot face în scris prin fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

17.2  Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 

primirii.  

 

18.  Alte clauze 

În prezentul contract nu este permisă cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile 

născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial. 

 

19.  Legea aplicabilă contractului 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract s-a semnat astăzi, 06.10.2020 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. SAICO GENERAL CABLES S.R.L 

  

Director                                                                                   Administrator,                                                                             

Duma Mihaela                                                                           Boca Ionut 

 

Viza C.F.P 

Cont.Sef. 

Elena Ganj  

 

Sef.Serv.Tehnic-Administrativ 

Frent Alexandru 

 

 Consilier juridic 

 Bora Ioan 

 

 

Responsabil Achizitie, 

Sima Olimpiu 


