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SECTIUNEA III
CONTRACT DE FURNIZARE

\



CONTRACT DE FURNIZARE
nr. P-CA __ din _

1. În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale S.C. CONPET S.A. Ploiesti, s-
a încheiat prezentul contract de furniza re,

Intre

PARTILE CONTRACTANTE
CONPET SA, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, telefon

0244/401330, fax 0244/516451, 402386, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova, sub nr. J29/6/1991, cod fiscal RO 1350020, capital social subscris şi vărsat:
28.569.842,4 lei, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala
Romana - Sucursala Ploiesti, reprezentata legal, prin dl. ing. Liviu lIaşi - Director General si dna.
ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de ACHIZITOR

şi

SC ,. cu sediul in , str. ,
nr. , jud. ,' telefon ,. fax , cod de inregistrare
fiscala RO , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
______ ,' avand cod IBAN deschis la
_____________ , reprezentată prin în calitate de
FURNIZOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Furnizorul se obligă să livreze sisteme de calcul de tip laptop si desktop, conform

cerintelor din Caietul de Sarcini, ce constituie Anexa nr.1 la prezentul contract, in termenul
convenit si în conformitate cu obligaţiile asumate în prezentul contract.

Cantitatea de produse ce urmează a fi livrată este urmatoarea:
- sisteme de calcul de tip Desktop cu monitor - 250 buc
- sisteme de calcul de tip laptop - 50 buc

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Valoarea contractului este de , fara TVA. Achizitorul se obliga sa

plateasca Furnizorului preturile unitare prezentate in Anexa nr. 2 la prezentul contract.
3.2. Preturile unitare sunt ferme, pe toata perioada de derulare a contractului.

4. TERMEN DE LIVRARE
Furnizorul se obligă să livreze sisteme de calcul de tip Desktop si laptop care fac

obiectul prezentului contract conform cerintelor din Caietul de sarcini, în termen de 20 de zile
lucratoare de la semnarea contractului. Livrarea se va face la sediul Administrativ II al CONPET
S.A. Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr.8.

DURATA CONTRACTULUI
5.1. Contractul intră în vigoare la data semnarii lui de către ambele părţi contractante.
5.2. Contractul inceteaza sa produca efecte la data expirarii garantiei acordate produselor

livrate.



6. DEFINITII
In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

contract;
c. valoarea contractului - preţul plătibil furnizorului de către beneficiar, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. produse - sisteme de calcul tip desktop si laptop, cuprinse în anexa la prezentul

contract, pe care furnizorul se obligă să le livreze achizitorului;
e. specificatii tehnice - specificatiile, cerintele tehnice sau altele asemenea prevazute in

Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
h. forţa majoră - 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 orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

i. ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184
din noul Cod de procedura civila, respectiv:

i.1. cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei
urmatoare;

i.2. cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga
termenul, nici ziua cand acesta se implineste;

i.3. cand termenul se socoteste pe saptamani, luni sau ani, el se implineste in ziua
corespunzatoare din ultima saptamana ori din luna sau din ultimul an. Daca ultima luna nu are zi
corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima zi a
acestei luni;

iA. cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana
in prima zi lucratoare care urmeaza;

i.5. termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani se implineste la ora 24.00
a ultimei zile in care se poate indeplini actul.

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
Executarea contractului începe după constituirea, de către Furnizor, a garanţiei de bună

execuţie, conform prevederilor c1auzei 11 din prezentul contract.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului sunt:
a) Caiet de Sarcini - Anexa nr. 1
b) propunerea tehnico-financiara - Anexa nr. 2;
c) documentul doveditor al constituirii garanţiei de bună execuţie - Anexa nr. 3;
d) declaratie de conformitate, certificat de calitate, certificat de garantie - Anexa 4
e) acte adiţionale, dacă există.

9. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
9.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara

acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de

derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.



(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului
se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea
îndeplinirii contractului.

9.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

10. GARANŢIA ACORDATĂ PRODUSELOR
10.1. Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor este de minim 3 ani

pentru produsele livrate şi începe cu data semnarii Procesului Verbal de recepţie a produselor.
10.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plîngere sau

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
10.3. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea

sau de a înlocui produsul în termen de 3 (trei) zile de la data primirii acesteia, fără costuri
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care în timpul perioadei de garanţie le înlocuiesc pe cele
defecte beneficiează de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

10.4. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere, pe riscul şi spezele
Furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le poate
avea faţă de Furnizor prin contract.

10.5 Termenul de interventie pentru produsele aflate in garantie este de 24 de ore din
momentul solicitarii.

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
11.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre Furnizor in scopul

asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie bancara de buna

executie emisa in favoarea Achizitorului, de catre o banca agreata de ambele parti. Scrisoarea
de garantie bancara de buna executie a prezentului contract este in cuantum de 10% din
valoarea totala, fara TVA, a contractului (5% din valoarea totala, fara TVA, a contractului, în
cazuIIMM-urilor, conform Legii 346/2004), respectiv, Iei, fara TVA.
(3) Scrisoarea de garantie bancara de buna executie se va prezenta de catre Furnizor

Achizitorului, în original, în termen de 15 zile de la data semnarii contractului si va avea o
valabilitate de cel putin 12 luni de la data emiterii.

11.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a
notifica pretentia Furnizorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

11.3. Garanţia de bună execuţie aferenta achiziţiei, se va restitui în termen de 14 zile de
la plata facturii finale, dacă achizitorul nu a ridicat pretenţii asupra ei.

11.4. Garantia acordata produselor este distincta de garantia de buna executie a
contractului.

12. RECEPŢIE
12.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica conformitatea produselor

cu continutul datelor solicitate prin caietul de sarcini.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei produselor.
12.2. Recepţia finala (calitativă şi cantitativă) se va face la sediul II CONPET din din str,

Rezervoarelor nr 8.



12.3. Dacă la receptia efectuata conform art 12.1 si 12.2 caracteristicile asumate prin
Caietul de Sarcini nu corespund, Achizitorul are dreptul sa respinga produsul/lotul de produse, iar
Furnizorul are obligatia ca in termen de 3 (trei) zile sa il inlocuiasca fara a modifica pretul
contractului

13. LIVRAREA PRODUSULUI ŞI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC
13.1. Furnizorul are obligaţia să livreze sistemele de calcul de tip dektop si laptop

care fac obiectul prezentului contract, În termen de 20 de zile lucratoare de la semnarea
contractului.

Livrarea se va face la sediul Administrativ" al CONPET S.A. Ploiesti, str. Rezervoarelor,
nr.8.

13.2. Furnizorul va transmite Achizitorului factura fiscală şi celelalte documente care
Însoţesc produsele:

- factura fiscala;
- avizul de expeditie;
- certificat de calitate
- declaraţie de conformitate
- instrucţiuni de utilizare/depozitare În limba română sau in engleza
Certificat de garantie pentru perioada de 3 ani
13.3. Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate, se face după

recepţia cantitativa si calitativa, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, respectiv persoana care gestioneaza marfa, pe documentele emise de Furnizor pentru
livrare.

13.4. Livrarea produselor se consideră Încheiată În momentul În care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor 13.1. - 13.3.

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ
14.1. Furnizorul va emite factura conform art. 155 alin (1), din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata facturilor cu ordin de plată În lei.
Termenul de plată este: 30 de zile de la Înregistrarea facturii la Achizitor şi a primirii documentelor
precizate la art. 13.

15. PENALITATI
15.1. În cazul în care, furnizorul nu îşi îndeplineste obligaţiile asumate prin contract,

furnizorul are obligatia de a plati achizitorului, ca penalităţi, o sumă in cuantum de O,5%/zi din
valoarea produselor nelivrate sau a celor necorespunzatoare, incepand cu prima zi de intarziere.
Penalitatile pot depasi cuantumul sumei asupra carora sunt calculate.

15.2. Penalitatile calculate vor fi notificate catre furnizor. Furnizorul are obligatia de a
achita penalitatile in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii notificarii. Achizitorul va
emite factura catre Furnizor, dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

15.3. În cazul În care achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei prevăzute la art. 15, acesta are obligaţia de a plăti furnizorului penalitati in
cuantum de O,5%/zi de intarziere, calculat la valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu prima zi de la scadenta.

15.4. Achizitorul va plati aceasta suma pe baza unei facturi emisa de catre furnizor.
Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre achizitor. Achizitorul are obligatia de a
achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

16. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
16.1. Furnizorul are obligaţia de a Îndeplini contractul de furnizare În perioada inscrisa in

prezentul contract.



16.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenul de livrare
a produselor, acesta are obligaţia de a notifica aceasta, în timp util, achizitorului; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

16.3. Cu excepţia cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei
16.2, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
furnizorului potrivit prevederilor clauzei 15.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI
17.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi

dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune-
interese.

(2) Dacă în perioada de derulare a contracului, furnizorul:
a) nu a prezentat în termen garanţia bancară de bună execuţie, în condiţiile prevăzute în

prezentul contract;
b) a cesionat o parte din obligaţiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

contract fără acceptul achizitorului;
c) depăşeşte cu 30 de zile termenul prevăzut la art. 4., achizitorul va notifica furnizorul

pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, furnizorul nu

ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, achizitorul poate, printr-o a
doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, sa rezilieze contractul (pact comisoriu de grad III)
si să pretinda plata de daune interese.

17.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel
mult 30 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea
contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

17.3. La rezilierea contractului conform art. 17.1. (2), achizitorul are dreptul de a pretinde
daune-interese în cuantum de 20% din valoarea estimată a contractului la data rezilierii. Suma
netă de plată va fi plătită sau rambursată în termen de 30 de zile de la data înştiinţării de reziliere
a contractului.

În cazul prevazut la art. 17.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

17.4. Contractul poate inceta si prin ajungerea la termen, acordul partilor, declararea
falimentului, insolventa furnizorului sau denunţarea unilaterală de către achizitor, după notificarea
furnizorului.

18. FORTA MAJORA
18.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate

prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
18.2. 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.
18.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la
dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

18.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 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 celeilalte daune-interese.

20. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) 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 produsul achiziţionat şi



b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor

21. ASIGURARI
21.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet echipamentele furnizate prin contract

împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare şi livrare.
21.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii

plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de furnizor, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

22. SOLUTIONAREA DISPUTELOR. LITIGII
22.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de
catre reprezentantii lor.

22.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabila, partile
se vor adresa instantelor de judecata, competente material de la sediul achizitorului.

23. COMUNICARI
23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,

trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în

momentul primirii.
(3) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia,

inclusiv corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.
23.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în

scris a primirii comunicării.

24. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
24.1. Furnizorul nu poate cesiona total sau partial prezentul contract.
24.2. (1) Furnizorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

sa tehnica sau dupa
(2) Furnizorul raspunde in mod direct fata de achizitor pentru orice neconformitate aparuta

in furnizarea aferenta si care se datoreaza unui subcontractant precum si pentru orice pretentie
ridicata de un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

24.3. (1) Furnizorul are obligaţia, în cazul în care a subcontractat părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul
cu achizitorul.

(2) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

24.4. (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.

24.5. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi
notificat achizitorul.

25. CLAUZE FINALE



25.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.

25.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul
său, reprezintă voinţa părţilor şi Înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară
sau ulterioară încheierii lui.

25.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea Întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei
respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

26. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in 2 (două) exemplare

originale, cate unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR
SC CONPET SA Ploieşti

FURNIZOR
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