
 

CONTRACT DE FURNIZARE 
nr. _______ data _______ 2015 

    1. În temeiul OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările ulterioare  
şi a  raportului procedurii  nr  ________/_____.2015 s-a încheiat prezentul contract de 
furnizare de produse,  
 Între, 
 JUDEłUL TIMIŞ , cu sediul în  B-dul RevoluŃiei din 1989 , Nr 17 , Timişoara  , 
Tel 0256/406.300, Fax 0256/406.301, Cod fiscal 4358029 ,cont trezorerie 
__________________________ reprezentat prin Titu Bojin   , preşedinte al Consiliului 
JudeŃean Timiş în calitate de ordonator principal de credite  , pe de o parte 
 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ BANAT AL JUDE łULUI 
TIMIŞ, cu sediul în Timişoara, str. ÎnfrăŃirii nr.13, telefon: 0256/434870, 
fax:0256/430615,cod fiscal 4250794, reprezentat prin dl. Maior. Mihoc Lucian Vasile , 
având funcŃia de  inspector şef , în calitate de achizitor , 

şi  
S.C      S.R.L ,  cu sediul în     , ____________ , Nr ________ ,  număr de 

înmatriculare  _______________ ,cod fiscal    _______________ ;  cont trezorerie 
___________________________________________________________  reprezentată 
prin   – administrator  ,în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
    2. DefiniŃii 
    2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: 
    a. contract  - prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. achizitor şi furnizor  - părŃile contractante, asa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 
    c. pre Ńul contractului  - preŃul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor 
asumate prin contract; 
    d. produse  - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le 
furnizeze achizitorului; 
    e. servicii  - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităŃile legate de 
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcŃiune, 
asistenta tehnica în perioada de garanŃie şi orice alte asemenea obligaŃii care revin 
furnizorului prin contract; 
    f. origine  - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate 
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenŃială a 
componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 
caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naŃionalitatea furnizorului; 
    g. destina Ńie finala  - locul unde furnizorul are obligaŃia de a furniza produsele; 
    h. termenii comerciali de livrare  vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - 
Camera Internationala de ComerŃ (CIC); 
    i. forta major ă - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se datorează 
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 
şi care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluŃii, incendii, inundatii sau orice alte 



catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia dintre părŃi; 
    j. zi - zi calendaristic ă; an - 365 de zile . 
    3. Interpretare 
    3.1. - În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 
    3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice 
dacă nu se specifica în mod diferit 
    Clauze obligatorii 
    4. Obiectul principal al contractului 
    4.1. - Furnizorul se obligă să  vândă 1 bucat ă autospeciala destinat ă activitatilor 
de prevenire si control destinata efectu ării activitatilor de prevenire si control la 
institutiile si agenti economici precum si pentru i nterventiile in situatii de urgenta ,  
conform ofertă . 
    4.2. - Achizitorul se obligă să achiziŃioneze produsul menŃionat la pct 4.1  în limita 
sumei prevăzute la pct 5.1. 
 
    5. PreŃul contractului 
    5.1. - PreŃul contractului, respectiv preŃul produsului  livrat , este de          lei  exclusiv 
TVA  ,  la care se adaugă TVA      lei .  
    5.2 – Pretul contractului nu poate fi ajustat .       
    
    6. Durata  contractului 
    6.1. – Durata  contractului este de 90 zile , începând de la data semnării contractului .     
    
    7. Documentele contractului 
    7.1. - Documentele contractului sunt: 
    a) Oferta de preŃ (documente de calificare , oferta tehnica , oferta financiară) nr    
    b) Caietul de sarcini intocmit de ISU Banat, Anexa la nr 925.560/10.03.2015  
    c) Raportul procedurii nr _______ / _______ 2015 
     
8. Obliga Ńiile principale ale furnizorului 
    8.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi performanŃele 
prezentate în propunerea tehnică. 
    8.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsul în termenul de livrare de maxim 70 
zile calendaristice de la data semnării contractului ,  la sediul achizitorului  : Timisoara  , 
Str Cluj , Nr 14, Sediu ISU Banat .   
    8.3. - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
       i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziŃionate; şi 
       ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepŃia 
situaŃiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit 
de către achizitor. 
 
 
 



    9. Obliga Ńiile principale ale achizitorului 
    9.1. - Achizitorul se obligă să recepŃioneze produsul la livrarea lui de către furnizor .  
    9.2. - Achizitorul se obligă să plătească preŃul produsului către furnizor în termen de 
10 zile  de la primirea  facturii de către achizitor.Factura se va emite după recepŃionarea 
produsului de către beneficiar . 
       
10. Sanc Ńiuni pentru neîndeplinirea culpabil ă a obliga Ńiilor 
 10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute 
obligaŃiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce 2% din 
valoarea  contractului , ca penalităŃi, pe lună sau fractiune de lună până la îndeplinirea 
efectivă a obligaŃiilor . 
10.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaŃia de a plăti ca penalităŃi 2% din 
valoarea  neachitată pe lună/fracŃiune de lună până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor  
10.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părŃi, în mod culpabil, dă dreptul părŃii lezate de a considera contractul reziliat de drept / 
de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, 
cu condiŃia ca această denunŃare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune 
sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunŃării unilaterale a contractului. 
     
Clauze specifice 
    11. Livrarea şi documentele care înso Ńesc produsele 
    11.1. - Furnizorul are obligaŃia de a livra produsul  la sediul  beneficiarului  ISU Banat 
respectând: 
        a) termenul comercial stabilit, adică maxim 70 zile , începând de la data de 
semnării contractului  .    
    11.2. - (1) La expedierea produsului, furnizorul are obligaŃia de a comunica, în scris,  
achizitorului, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produsului, 
cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 
    11.3.  Certificarea de către achizitor a faptului ca produsul a fost livrat  se face prin 
semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise 
de furnizor pentru livrare. 
    11.3.a) – Autovehiculul va avea:   
      - carte de identitate cu folie de siguranta  
      - va avea numere provizorii si asigurare RCA valabila 30 zile  
      - va fi insotita  de carnetul service         
    11.4. - Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepŃie a produsului .La predarea produsului  furnizorul va 
prezenta declaraŃia de conformitate şi certificatul de garanŃie al produsului , conform 
legislaŃiei in vigoare  
     11.5 – Perioada de garantie a produsului este de  minim 2 ani sau 100.000 km , de la 
data semnării recepŃiei . Durata de serviciu a autovehiculului este de minim 6 ani , 
durata de post –garanŃie 10 ani .  
     11.6 – Furnizorul va pune la dispoziŃia autorităŃii contractante lista cu unităŃile de 
service autorizate şi acordurile încheiate pentru executarea lucrărilor de mentenanŃă a 
vehiculului . Toate operaŃiunile de mentenanŃă  şi reviziile tehnice se vor executa în 
România . 



     11.7 – Furnizorul va asigura contra cost , în perioada de post garanŃie piesele de 
schimb şi materialele consumabile necesare mentenanŃei pentru o perioadă de minim 10 
ani de la expirarea termenului  de garanŃie . 
 
12. Amendamente 
   12.1. - PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor 
circumstanŃe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
    13. Comunic ări 
    13.1. - (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisă în scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în 
momentul primirii. 
    13.2. - Comunicările dintre părŃi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail, cu condiŃia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
  PărŃile au înŃeles să încheie astăzi  _______, prezentul contract în 3 ( trei  exemplare) , 
câte unul pentru fiecare parte.Executarea contractului începe la data semnării acestuia 
de către toate părtile interesate . 
 
ORDONATOR PRINCIPAL      ACHIZITOR,                                     FURNIZOR  , 
DE  CREDITE ,                           ISU BANAT                     SC       SRL  
               
Preşedinte CJ TIMIŞ          Inspector Sef                             Administrator   
                                                                                           
Titu BOJIN                                      Maior ,                                              
             Lucian Vasile  MIHOC  
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