


§i in propunerea tehnica;
g) for\a majora - un eveniment mai presus de controlul par\ilor, care nu se datoreaza gre§elii sau
vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului §i care face imposibila
executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolu\ii, incendii, inunda\ii sau orice alte catastrofe naturale, restric\ii aparute ca urmare a unei
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enun\iativa.
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga\iilor uneia din par\i;
h) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

6, Documentele contractului 
6.1. - Documentele prezentului contract sunt: 
a) acte adi\ionale, daca exista;
c) propunerea tehnica §i propunerea financiara;
d)caietul de sarcini;

7. Standarde
7 .1. - produsele furnizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre
furnizorin propunerea sa tehnica.

8, Caracterul public al contractului 
8.1.(1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 
(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin
acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
(3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contrctanta nu are dreptul
de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua exccptii:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta
b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie infonnatia.

9. Drepturi de proprietate intelectuala
9.1. - furnizorulare obliga\ia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
a) reclama\ii §i ac\iuni in justi\ie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci imegistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu furnizarea produselor; §i
b) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excep\ia situa\iei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

11. Responsabilitatile fumizorului
11.1. - (I) furnizorul are obliga\ia de a furniza produsele prevazute in contract cu profesionalismul
§i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat §i in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) furnizorul are obliga\ia de a supraveghea a furnizarea produselor, de a asigura resursele
umane, materiale, instala\iile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie 
detuulive cerute de §I pentru contract, m masura m care neces1tatea as1gurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
11.2. - furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor in conformitate cu 
graficul de furnizare convenit. Totodata este raspunzator atat de siguran\a tuturor operatiunilor §i 
metodelor de furnizare utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 
11.3. furnizorul se obliga sa obtina in numele beneficiarului si sa anexeze documentele de portare 
toate avizele si acordurile necesare pentru realizarea fazelor de po1tare ce fac obiectul prezentului 



contract. Contravaloarea avizelor se va suporta de catre furnizor. 
11.4 Orice omisiune sau greseala fata de listele cu cantitatile din caietul de sarcini si din 
specificatiile tehnice prevazute in caietele de sarcini, dovedita pe parcursul executiei a fi neccsara 
pentru implementare si derularea contractului, va fi suportata de catre beneficiar in limita 
cuantumului valoric determinat. 

12. Responsabilitatile achizitorului
12.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie furnizorului orice facilita\i �i/sau informatii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica �i pe care le considera necesare pentru indeplinirea
contractului.

13. Recepfie �i verificari
13. I. - Achizitorul are dreptul de a verifica produsele pentru a stab iii conformitatea !or cu
prevederile din propunerea tehnica �i din Caietul de sarcini.
13.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligatia de a notifica in scris furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pcntru
acest scop.

14. Incepere, finalizarc, intarzicri, sistarc
14.1. - (1) furnizorul are obliga\ia de a incepe furnizarea produselor in timpul eel mai scurt posibil
de la semnarea contractului.

(2) In cazul in care furnizorul sufera intarzieri �i/sau suporta costuri suplimentare, datorate
in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de furnizarea produselor
b) totalul cheltuielilor aferente, acordate conform prevederilor legale, daca este cazul, care se vor

adauga la pre\ul contractului. 
14.2. - (1) furnizarea produselor in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora 
prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in graficul de furnizare trebuie finalizata m 
termenul convenit de par\i, termen care se calculeaza de la data inceperii furnizarii produselor 

(2) in cazul in care:
a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza furnizatorului; sau
b) alte circumstante neobi�nuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului

de catre furnizor indreptatesc achizitorul sa solicite prelungirea perioadei de furnizare a produselor 
sau a oricarei faze a acestora, par\ile vor revizui, de comun acord, perioada de furnizare �i vor 
semna un act aditional. 
14.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de furnizare, 
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. l'viodificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de furnizare se face cu acordul pat1ilor, prin act 
adi\ional. 
14.4. - Cu excep\ia prevederilor clauzei 22 �i in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o 
prelungire conform clauzei 14.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de 
a percepe penalitati potrivit prevederilor clauzei 19. 

15. Modalitati de plata
Acfozttorul va efectua plata sumelor prevazute la art.2.2 catre furmzor m le1, m termen de maxim

30 de zile de la inregistrarea facturilor la beneficiar pentru produsele livrate si receptipnate conform 
legii de catre beneficiar. 

16. Actualizarea prctului contractului
16.1. - Pentru produsele furnizate platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in
propunerea financiara.
16.2. - Pre\ul contractului nu se actualizeaza, preturile fiind fenne.



17. Amendamcnte
17.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului prin act adi\ional in cazul apari\iei unor circumstante care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului si nu aduc modificari substantiale acestuia, in conditiile 
prevazute de lege. 

18. Subcontractanti
18.1. Furnizorul are obliga\ia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in acelea�i 
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Activita\ile ce revin acestora, precum �i 
sumele aferente prestatiilor, sunt cuprinse in contractul de achizitie publica. 
18.2. (1) Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/pat1ilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu�i in ofetta, daca ace�tia solicita Ia momentul incheierii contractului de 
achizitie publica sau Ia momentul introducerii !or in contract, produsele furnizate contractantului 
potrivit contractului dintre contractant �i subcontractant. 
(2) Achizitornl efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv achizitor, furnizor�i
subcontractant sau de achizitor �i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat,
furnizornlblocheaza confirmare a furnizarii obligatiilor asumate de subcontractant.
(3) Dispozi(iile prevazute la art. 18.1 si 18.2., alin. (1) si (2) nu diminueaza raspunderea
furnizatornlui in ceea ce prive�te modul de indeplinire a contractului de achizitie publica. 
18.3. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor cuprinzand datele de recunoa�tere a acestora, precum §i contractele
incheiate cu ace§tia se constituie in anexe la contract. 
18.4. - (I) furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indepline�te
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care indepline�te
partea sa din contract.
(3) Furnizornl are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acqtia nu
indeplinesc partea !or din contract. 
18,5, Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferenta activitatilor
subcontractate, care va fi eel mult egala cu valoarea declarata in cadrnl ofertei ca fiind
subcontractata si se va face doar cu acordul prealabil al achizitornlui. 
18,6 Subcontractantii schimbati au obligatia de a prezenta o declara\ie pe propria raspundere prin
care i§i asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini §i a propunerii telmice depuse de catre
contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
18.7 Contractele de subcontractare §i declara\iile vor fi prezentate cu eel pu(in 15 zile inainte de
momentul inceperii prestarii produselor de catre noii subcontractanti.
18.8 Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele §i alte documente necesare pentrn
verificarea inexistentei unor situatii de excludere §i a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare
partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

. ena 1taf1, c aune-mterese 
19.1. in cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reu§e§te sa i�i indeplineasca obliga(iile
asumate prin contract, achizitornl are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o 
suma echivalenta cu 0, 1 %/zi intarziere din pretul fazei de proiectare neonorate (TVA inclus). 

20. Modalitati de incetare a contractului
20.1 Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre partile in prezentul contract atrage
incetarea acestuia de drept, fara punerea in intarziere §i fara interventia instantei de judecata.



20.2. - Achizitorul i§i rezerva dreptul de a denun\a unilateral contractul de furnizare, in eel mult 30 
de zile de la apari\ia unor circumstan\e care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului §i 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a§a masura incat indeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public. 
20.3. - in cazul prevazut la clauza 20.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru pattea din contract indeplinita pana la data denun(arii unilaterale a 
contractului. 

21. Cesiunea si novatia
21.1. - Intr-un contract de achizitie publica este pennisa doar cesiunea creantelor nascute din ace!
contract, cu exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare.
21.2. - Achizitornl poate urmari orice preten\ie la daune pe care executantul ar putea sa o aiba
impotriva ter\ului/te11ilor sus\inator/sus\inatori declarati pentru nerespectarea obliga\iilor asumate
prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului catre
achizitor, cu titlu de garan\ie.

22. For(a majora
22.1. - F011a majora este constatata de o autoritate competenta.
22.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obliga\iilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta ac\ioneaza.
22.3. - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a for\ei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau par\ilor pana la apari\ia acesteia.
22.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obliga\ia de a notifica celeilalte parti,
imediat §i in mod complet, producerea acesteia §i de a lua orice masuri care ii stau la dispozi\ie in
vederea limitarii consecin\elor.
22.5. - Daca for\a majora ac\ioneaza sau se estimeaza ca va ac\iona o perioada mai mare de 6 !uni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna dintre pm1i sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solutionarca litigiilor
23.1. - Achizitorul §i furnizorulvor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice nein\elegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

- Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul §i furnizorul nu
reu§esc sa rezolve in mod amiabil o divergen\a contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solu\ioneze de catre instan\ele judecatore§ti competente din Romania. 

24. Limba care guverneaza contractul
24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

25. Comunicari
25. I. - (I) Orice comunicare intre pm1i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie imegistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in momentul
pnmn·n. 
25.2. - Comunicarile intre parti se pot face §i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 
condi\ia confinnarii in scris a primirii comtmicarii. 

26. Lcgca aplicabila contractului
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

27. Dispozitii finale

) 



Prezentul contract a fost incheiat azi OC. /CJ 2iO 2,0 , in trei exemplare, dona pentru autoritatea 
contractanta si unul pentru operatorul economic. 
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