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                                               CONTRACT DE FURNIZARE NR. 45/22.07.2020 

                                                     Aparate  electrocasnice de uz casnic – lot 2                                   

     1. Părțile contractante 

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

Între 

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE cu sediul în Cluj-Napoca, str.Mehedinți 

nr.15, CUI 19343123, tel.0264/458320, email: centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro, 
contTrezorerie RO35TREZ2165069XXX028670, deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin DUMA 

MIHAELA – director, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

Și 

SC Electro Plus SRL, sediu in loc. Sibiu, str. Lunga, nr.28, ap.6, cod postal 550107, cod fiscal: 

RO16408244, Nr.Inregistrare registrul comertului J32/ 702/2004,cont trezorerie 

RO28TREZ5765069XXX003954, reprezentata prin, Părvulescu Ioan, în calitate de 

administrator,  pe de altă parte: 
    

  2.Definiții 
In 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 – aparate electrocasnice 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. 

  

 3. Interpretare 

  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 contractului 

    Obiectul contractului reprezintăfurnizarea, și punerea în funcțiune a aparatelor electrocasnice de uz 
casnic, de către furnizor pe cheltuiala acestuia. 

http://www.creseclujnapoca.ro/
mailto:centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro


    5. Prețul și modalitate, de plată 
5.1– Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătibil 

furnizorului de către achizitor, este de 36740 lei, la care se adaugă TVA 6980,60  lei.  

5.2– Prețul unitar convenit este un preț ferm, nu se acceptă actualizarea prețului contractului.  

5.3– Cantitățile și prețul unitar sunt conform ofertei financiare atașate la contract. 
5.4. Plata se efectuează în contul de Trezorerie al furnizorului comunicat și menționat la art.1 din 

prezentul contract. 

5.5– Achizitorul va plati furnizorului prețul convenit după îndeplinirea obiectului  contractului de 
furnizare, depunerea la sediul achizitorului a documentelor prevăzute la pct.7lit.(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g). 

5.6.  Achizitorul va efectua plata în lei către furnizor în termen de 30 de zile de la înregistrarea la 

beneficiar a facturilor emise de către furnizor. 

5.7. Prețul contractului se poate modifica atunci când modificarile nu sunt substanțiale conform 

clauzei de revizuire  reglementată de Legea 98/2016 , art. 221 lit. (e)  și  Instrucțiunea ANAP 

NR.3/2017.  Produsele vor fi furnizate la același preț,  având aceleași caracteristici tehnice, în 

limita  a 20 % din valoarea inițială a prezentului contract. 
 

   6. Durata contractului 

 Prezentul contract este valabil  de la data semnarii, până la  31.08.2020.  

    

    7. Documentele contractului 

a. -factura fiscală; 

b -certificat de garanție  
c- declarație de conformitate  

d-proces-verbal de punere în funcțiune  

e -proces-verbal de recepție la terminarea serviciilor de instalare; 
f - proces verbal de instruire personal cu privire la utilizarea  și funcționabilitatea produselor. 

g -manual de utilizare (în limba română) ; 

 

     8.Obligațiile principale ale furnizorului 
  8.1 Furnizorul se obligă sa furnizeze produsele la standardele și la performanțele prezentate în 

propunerea tehnică. Garanția produselor livrate  este de 24 luni .Furnizorul se obligă furnizeze, să pună 

în funcțiune  produsele în termen de maxim 30 zile de la semnarea   contractului. 
   8.2 Odată cu furnizarea produselor, furnizorul se obligă să asigure asistență tehnică și mentenanță   pe 

perioada de valabilitate a garanției .  

8.3  Furnizorul se obligă să furnizeze, și să pună produsele în funcțiune  la  locația indicată de achizitor:  

produsele menționate în anexa atașată la prezentul contract. 
8.4  Furnizorul se obligă să asigure piesele de schimb pe toată  perioada garanției, contra cost pe toată 

durata medie de folosință a aparatelor. 

8.5 Furnizorul are obligația de a răspunde solicitărilor achizitorului în termen de 24 ore cu privire la 
funcționarea produsului livrat, pe toată durata de garanție,  

8.6.- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul alaturi de producator pentru: 

i) reclamații și acțiuni în justiție, rezultate din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), in legătură cu  echipamentele, 

materialele, instalațiile sau utilajele  achiziționate; și 

ii) daune-interese, costuri și cheltuieli de altă natură, urmare a reclamațiilor acțiunilor in 

instanță, formulate de terți ca urmare a folosirii normale a produselor achiziționate.  
8.7 Furnizorul se obligă ca produsele furnizate să se încadreze în normele de poluare stabilite prin lege.  

            

    9. Obligațiile principale ale achizitorului 
9.1 Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în 

prezentul contract. 

9.2 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele la sediul  creșei menționate. 
9.3 Achizitorul se obligă să efectuieze plata în contul de Trezorerie al furnizorului, în condițiile 

prezentului contract. 



 

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îndeplinește obligațiile prevăzute la art.8.1, 

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

10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite la art.9.3, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 1% /zi de 

întârziere din plata neefectuată până la efectuarea plății. 

10.3 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. 

10.4 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.  

 

  11. Perioada de garanție    
   11.1.     Perioada de garanție, începând de la data recepției finale, va fi de  24 luni pentru produsele 

electrocasnice de uz casnic. 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 notificarii acesteia de către beneficiarul echipamentelor. 
11.2. Remedierea se va face la sediul beneficiarului, iar în cazul unor defecte mai grave, echipamentele 

se vor transporta la sediul furnizorului de către acesta pe cheltuiala sa. Toate acestea vor fi specificate 

în ofertă. 

11.3. 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. 
  

12.   Recepție  

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

în acest sens. 
a.)     Recepția cantitativă a produselor e face prin numărare de către reprezentanții autorității 

contractante,  în prezența delegatului furnizorului, la sediul unității la care se face livrarea. montajul și 

punerea în funcțiune. 
b.)      Recepția calitativă a produselor se face după montajul și punerea  în funcțiune a produselor.  

 

13.   Furnizarea și documentele care însoțesc produsul 
13.1  Furnizorul are obligația de a furniza și instala produsele la locațiile indicate in Anexa nr.1, atașată 

la contract. 

13.2  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. 
13.3  Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor de recepție a produselor. 

13.4 Furnizorul va transmite achizitorului  documentele prevăzute la la pct.7 lit.(b)(c)(g).  
 

14.  Întârzieri în îndeplinirea contractului 

14.1  Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenită. 
14.2  Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare prevăzut la 

art.8.1, 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. 

14.3 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. 

 



15.   Forța majoră 
15.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

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

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

15.3 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. 

15.4  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. 

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

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
15.6  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. 

 

16.  Soluționarea litigiilor 

  Dacă,  achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare 

poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din raza teritorială a 
achizitorului. 

 

17.  Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

18.  Comunicări 

18.1  Comunicările în părți se pot face în scris, prin telefon sau e-mail (art.1) cu condiția confirmării în 
scris a primirii comunicării. 

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

 

19.  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. 

 

20.  Legea aplicabilă contractului 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract s-a semnat  în 3(trei) exemplare originale, toate  având valoare juridică egală, din 
care 2 (două) pentru achizitor și 1(unul) pentru furnizor. 

 

Centrul Bugetar de Administrare Creșe                             SC Electro Plus SRL 

 

Director – Duma Mihaela                           Administrator  

           

 

Vizat CFP – Gânj Elena                                                           Pârvulescu Ioan   

 

 

Șef serv.achiziții –Frenț Alexandru 

 

 

Consilier juridic – Bora Ioan 

 

 

Resp.achiziție – Chiș Iuliana              

 

 


