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CONTRACT DE FURNIZARE
NR. _____________/12.09.2007
I.

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art.1. În temeiul prevederilor O.U.G. 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
Primăria comunei Hida, judeţul Salaj, cu sediul în comuna Hida, str.
Sfatului Nr. 1, judeţul Salaj, telefon/fax 0260/628565, cod fiscal ……………..,cont
trezorerie……………………………………………deschis la Trezoreria……………………..
reprezentată prin primar Petrus Dumitru, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C. ROLLO TOUR S.R.L.TÂRGU MUREŞ, cu sediul în Municipiul Tg. Mureş,
B-dul Pandurilor, nr. 28, ap. 4, judeţul Mureş, telefon/fax: 0265/267030, e-mail:
rollot.ms@gmail.com, număr de înmatriculare: J26/73/99, C.U.I R 11411834,
cont trezorerie RO46TREZ4765069XXX003040 deschis la Trezoreria Tg. Mureş
reprezentată prin administrator SZABO LORAND, în calitate de furnizor, pe de
altă parte.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.
1. 2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze uşi, ferestre din PVC şi elemente
conexe, conform ofertei cu care furnizorul a castigat procedura: cerere de
oferta organizata de catre cumparator la data de: 04.09.2007.
2.3. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să
plătească preţul convenit în prezentul contract.
III. PREŢUL CONTRACTULUI
Art.3.
3.1. Preţul contractului, respectiv produselor livrate şi al serviciilor accesorii
prestate, este de 32.399,53 lei, în conformitate cu ofertele acceptate de către
achizitor, la care se adaugă T.V.A: 6.155,91 lei.
3.2. Preţul contractului va fi achitat de către achizitor în termen de 5 zile
lucrătoare,
de
la
data
emiterii
facturii
în
contul
furnizorului
RO46TREZ4765069XXX003040, deschis la Trezoreria Tg. Mureş.
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IV. DURATA CONTRACTULUI
Art.4.
4.1. Durata prezentului contract este de 30 de zile lucratoare, începând cu
data de 12.09.2007.
4.2. Prezentul contract, încetează să producă efecte la data de 12.09.2008.
4.3. Durata prezentului contract, poate fi modificată prin act adiţional, de
comun acord între părţi.
V. EXECUTAREA CONTRACTULUI
Art.5.
5.1. Executarea contractului, începe după semnarea acestuia de către părţile
contractante, la data de 12.09.2007.
5.2. Furnizorul se obligă să onoreze, doar comenzile achizitorului depuse de
către persoana autorizată de către acesta, prin Dispoziţia primarului şi Delegaţie
de serviciu.
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.6. Obligaţiile furnizorului
6.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi
performanţele prezentate în propunerea tehnică şi solicitate de către achizitor.
6.2. Furnizorul se obligă să onoreze obiectul contractului în termen de 30 zile
lucrătoare de la data semnarii prezentului contract;
6.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
6.3.1. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi
de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură
cu produsele achiziţionate;
6.3.2. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de ori ce natură, aferente, cu
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de
sarcini întocmite de către achizitor.
Art.7. Obligaţiile achizitorului
7.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele la termenul stabilit.
7.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în
termen de 5 zile de la data receptiei lucrarilor si primirii facturii.
7.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la data
expirării perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea
produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul
corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua imediat livrarea produselor în cel mai scurt timp
posibil.

3

VII. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
Art.8.
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 0,001%/zi de întârziere
din preţul contractului.
8.2. În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 14 de zile
de la data expirării perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a
plăti, ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,001%/zi de întârziere, din plata
neefectuată.
8.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una
dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera
contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
8.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract printr-o notificare
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă
faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul
la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de
a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denunţării unilaterale a contractului.
VIII. RECEPŢII, INSPECŢII ŞI TESTE
Art.9.
9.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi testa
produsele, pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile tehnice din comanda
depusă.
9.2. Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de
îndeplinire a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt cele
caracteristice pentru produsele achiziţionate.
9.3. Achizitorul are obligaţia de a comunica, în scris, furnizorului identitatea
reprezentantului său împuternicit pentru efectuarea recepţiei, testelor şi
inspecţiilor.
9.4. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale
(calitative) se vor face la sediul Primăriei comunei Hida, judeţul Sălaj, din
localitatea Hida, str. Sfatului, nr. 1, judeţul Sălaj.
9.5. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde
specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia,
fără a modifica preţul contractului:
9.5.1. de a înlocui produsele refuzate;
9.5.2. de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să
corespundă specificaţiilor lor tehnice;
9.6. Dreptul achizitorului, de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a
respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost
inspectate şi testate de către furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant
al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
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9.7. Prevederile clauzelor 9.1. – 9.5. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia
asumării garanţiilor sau a altor obligaţii prevăzute în contract.
IX. ASIGURĂRI
Art.12. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin
contract împotriva deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi
livrarea, în funcţie de termenele de garanţie acordate.
X. SERVICII
Art.13. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a
presta şi serviciile de montare, fără a modifica preţul contractului.
XI. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ PRODUSELOR
Art.14.
14.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin
contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate
îmbunătăţirile recente în materie de tâmplărie PVC. De asemenea, furnizorul are
obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici
un defect ca urmare a solicitării sau comenzii achizitorului sau manoperei (cu
excepţia cazului când solicitarea sau comanda sunt cerute în mod expres de către
achizitor), ori cărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor
acţiona în condiţii normale de funcţionare.
14.2. Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea
declarată în oferta tehnică şi este cuprinsă între 2 ani pentru manoperă şi
feronerie şi 10 ani pentru profilele PVC luni.
14.3. Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate
după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală.
14.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice
plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
14.5. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a
remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri
suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le
înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de
la data înlocuirii produsului. Perioada de remediere a defecţiunilor sau de
înlocuire a produsului este de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare.
14.6. Dacă furnizorul, după de a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze
defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de
remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu
oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin
contract.

5

XII. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
Art.15.
15.1. Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de
achizitor furnizorului sunt cele declarate în oferta economică, la data depunerii
comenzii.
XIII. AMENDAMENTE
Art.16.
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a
conveni, modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul
apariţiei unor circumstanţe care să lezeze interesele comerciale legitime ale
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
XIV. FORŢA MAJORĂ
Art.20.
20.1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment mai presus de controlul
părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut
la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau ori ce alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fără a crea o imposibilitate în executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor unei dintre părţi.
20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia
acesteia.
20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă
mai mare de 6 (şase) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi
încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată
pretinde daune-interese.
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XV.SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
ART.21.
21.1. Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabilă, prin tratative directe, ori ce neînţelegere sau dispută care se poate
ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
21.2. Dacă, după 15 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 fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi
Industrie a României, fie de către instanţa de judecată.
XVI. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
Art. 22. Limba care guvernează contractul este limba română.
XVII. COMUNICĂRI

Art.23.
23.1. Ori ce comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului
contract, trebuie să fie transmisă în scris.
23.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
XVIII. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
Art.24. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi 12.09.2007. prezentul contract în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
PRIMĂRIA COMUNEI HIDA
JUDEŢUL SALAJ
PRIMAR
PETRUS DUMITRU

FURNIZOR
S.C. ROLLO TOUR S.R.L.
TG. MUREŞ
ADMINISTRATOR
SZABO LORAND

