Contract de furnizare
Nr. 1813/2.3.04.2018

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizinile publice si ale IHi nr 395/2016 privind agroharea

mormelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrihuirea contractuli de achizitie

publicalacordului-cadru din Legea nr. 98/2016privind achizitiilepuhlice, s-a incheiat prezentud contract inire
urmatoarele parti contractante:
Centrul de Proiecte si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Spl. Independentei nr. 2 sect 6. Bucuresti.
cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director-

, in calitate de achizitor. pe de o parte, si,

si

S.C. PROM0 BUSINESS ADV S.R.L, cu Sediu social: Bucuresti, Sector 3. Str Intr. Reconstructiei. Nr 10.
BI 29, Se 1, Et 6, Ap 26, Cod postal: 031726, avand Punct de lucru: Oras Popesti ILeordeni. Jud Ifov. Sos
Oltenitei, nr 21 A, Et 1, Cam 6, Cod postal: 077160, telefon 0799 525 534, cod fiscal RO35573 108. inregistrat
la registrul comertului cu nr. J40/1416/2016, cont
deschis la Banca:
, administrator, in calitate de

furnizor, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1- In prezentul contract urmatorii termeni vorfi interpretati astfel:
contract reprezinta prezentul contract

si toate documentele identificate ca parti componente ale

contractului.
b.
Achizitor si Furnizor partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract
C.
pretul contractului- pretul platibil Furnizorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatilor asumate prin contract;
produse-produsele constand in toate elementele care au facut obiectul achizitiei in catalogul electronic

SEAP;
.

servicil - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum

ar fi transportul si orice alte asemenea obligatii care revin Furnizorului prin contract;
origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala 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 si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea Furnizorului.

destinatie finala locul unde Furnizorul are obligatia de a furniza produsele, respectiv sediul
Achizitorului.

h.

forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si.

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva ci enunciativa. 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 obligatiilor uneia din parti:
i - zi calendaristica; an - 365 de zile
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3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu exeeptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singulat vor include forma de

plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"'sau "zilc" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod

diferit.
Clauze ohligatorii
4. Obiectul principal al contractului

4.1

Furnizorul se obliga sa confectioneze si sa furnizeze produse constand in Reviste format A5-Ghidul

Coordonatorului necesare in cadrul evenimentului "Campania de recrutare si formare a coordonatorilor de

grup-voluntari", ce formeaza obiectul prezentului contract, in conformitate cu oferta prezentata si cu achizitia
realizata prin intermediul Catalogului electronic SEAP, avand Cod Unic de achizitie DA20126457. Cod CPV

aplicabil 22200000-2 Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2).
4.2.

Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul

contract dupa cum urmeaza:

Valoare

Nr.

Denumire

Crt.

produse

1.

Revista format A5

Format finit: 148.5 x

- Ghidul

210 m, Numar pagini

Coordonatorului

38 pagini coperta

U.M. Cantitate

Descriere

Buc.

2.000

unitara

fara

Valoare
totala
fara

TVA

TVA

19,80

39.600,00

Cod CPV

22200000-2

Ziare.
reviste

inclusa Suport hârtie

specializate.

interior: Dublucretat

periodice si

Mat 130g/mp, Suport
hârtie coperta:

reviste

(Rev.2)

Dublucretat Mat

300g/mp, Tipar interior
si coperta: C, M, Y, K/

C, M, Y, K, Finisaje
interior: lac offset mat
sau lucios, taiere la

format, adunare,
brosare cu pur,

ambalare, Finisaje
coperta: lac offset mat

sau lucios, taiere la

format, folie plastifiere
mata sau lucioasa,
plastifiere 1 fata, taiere

la format, 4 biguri,
Realizare concept
grafic, machetare si dtp

incluse
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5. Pretul contractului
Pretul contractului, respectiv pretul unitar al produselor livrate
5.1
respectiv 23,562 lei/bucata cu TVA.

de 19,80 1lei/bucata exclusiv TVA.

este

-

5.2. Pretul total al contractului, respectiv
respectiv 47.124,00 lei cu TVA.

pretul

total al

produselor

livrate

este

de 39.600,00 lei exclusiv TVA.

6. Durata contractului

contract pana la data de
durata de executie cuprinsa intre data semnarii prezentului
contractuale reciproc asumate de
27.05.2018 contractul mentinandu-si efectele pana la indeplinirea obligatiilor

6.1-Contractul are

o

catre parti.
7. Executarea contractului

la data semnarii prezentului contract,
7.1-Executarea contractului incepe

iar

produsele

vor

fi livrate cel tarziu

02.05.2018.
pana in data de

8. Obligatiile principale ale furnizorului
8.1- Furnizorul se obliga sa confectioneze,

sa

livreze si

contract.

8.2. Furnizorul

se

obliga sa

furnizeze

produsele in

sa monteze

produsele ce

termenul de livrare stabilit in cadrul

art. 7.1.

achizitorul

Furnizorul se

materialele folosite

prezentului

oricaror: reclamatii si actiuni

impotriva
obliga sa despagubeasca
intelectuala
(brevete,
rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
8.3.

formeaza obiectul

nume, marci

prezentului
contract

la

in justitie, ce

inregistrate etc.), legate de

taxe si cheltuieli
achizitionate, si daune-interese, costuri,
pentru sau in legatura cu produsele
rezulta din respectarea schitelor
care o astfel de incalcare
cu exceptia situatiei in

de orice natura, aferente,

trimise de catre Achizitor.

8.4.-Fumizorul se obliga sa
nereguli

determinate

de

remedieze in termen de 24 de

si/sau orice
orice neconformitati ale produsului

ore

montarea defectuoasa.

9. Obligatiile principale ale

achizitorului

in termenul convenit.

obliga sa receptioneze produsele
30 de zile de la intocmirea documentelor
catre furnizor in termen de
9.2-Achizitorul se obliga sa plateasca pretul
catre Furnizor.
la inregistrarea facturii emise de
de receptie a produselor si de
9.1

-

Achizitorul se

culpabilaa obligatilor
exclusiva, furnizorul nu

Sanctiuni pentruneindeplinirea

obligatiile asumate prin
echivalenta cu
ca penalitati, o suma
a deduce din pretul contractului,
a obligatiilor.
efectiva
0,1%zi intarziere pana la indeplinirea
respectiv
contractului,
din
pretul
cota procentuala
la expirarea perioadei
facturile in termen de 30 de zile de

10.

vina sa
10.1- In cazul in care, din
are
dreptul de
Achizitorul
contract, atunci
o

10.2 I n cazul in

care

achizitorul

reuseste

sa-si

executa

nu onoreaza

de
convenite, atunci acesta are obligatia
neefectuata.
0,1%/zi de intaziere din plata

a

plati,

ca

penalitati,

cu o
o suma echivalenta

cota

procentuala de

in mod culpabil,
contract de catre una dintre parti,
obligatiilor asumate prin prezentul
reziliat de drept/de a
lezate de a considera contractul
mare de 30 de zile, da dreptul partii
mai
durata
o
pentru
de daune-interese.
contractului si de a pretinde plata
cere rezilierea
notificare scrisa adresata
de a denunta unilateral contractul, printr-o
10.4 Achizitorul isi rezerva dreptul
10.3

Nerespectarea
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Fumizorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma este declarat in stare de faliment. cu conditia ca
aceasta denuntare sa u prejudicicze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Furnizor. In acest
caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
11. Receptic, inspectii si teste

111 -(1) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si testa produsele pentru a verifica

conformitatea lor cu specificatiile cerute in oferta.
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, Furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti
pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.

11.2- Inspectiile din cadrul receptiei se vor face la destinatia finala a produselor, respectiv str. Constantin
Noica, nr. 159, sector 6, Bucuresti.
11.3- Dacavreunul din produsele inspectate nu corespunde specificatiilor, Achizitorul are dreptul sail respinga.
iar Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

11.4- Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa si, daca estenecesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat
datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de Furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant
al Achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
11.5- Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe Furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor
obligatii prevazute in contract.

12. Ambalare si marcare
12.1

(1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la

manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la
precipitatile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga
in buna stare la destinatia finala.
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, Furnizorul va lua in considerare, unde este
cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate
punctele de tranzit.

12.2-Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor
(paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea Achizitorului.
12.3 Riscul livrarii, respectiv al ambalarii, transportului si manipularii pana la sediul Achizitorului sunt in
sarcina exclusiva a Furnizorului.
13. Livrarea si documentele care insotesc produsele
13.1 Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de Achizitor respectand:
a) termenul comercial stabilit;

b) cerintele artistice si tehnice asa cum rezulta din cererea de oferta

13.2-(1) La expedierea produselor, Furnizorul are obligatiade a comunica, in seris, Achizitorului ca urmeaza
a fi efectuata livrarea produselor.
(2) Funizorul va transmite Achizitorului documentele care insotesc produsele, respectiv Certificatul de garantie
(daca este cazul) si procesul verbal de receptie a produselor.
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13.3 Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face prin
intocmirea documentelor contabile justificative aplicabile.
13.4 Livrarea produsclor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clausclor

receptia produsclor.
14. Perioada de

garantie acordata produselor
14.1- Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi. nefolosite. de ultima

generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea.

furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca
urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in
mod expres de catre Achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a Fumizorului si ca acestea vor functiona
in conditii normale de functionare.

14.2-(1) Perioada de garantie acordata produselor de catre Furnizor este de minim 12 luni.
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea acestora la destinatia
finala.
14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in seris, orice plangere sau reclamatie ce apare

in conformitate cu aceasta garantie.

14.4- La primirea unei astfel de notificari, Furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui
produsul in termen de 12 ore de la data inregistrarii notificari, fara costuri suplimentare pentru Achizitor.
14.5 Daca Furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita.
Achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele Furnizorului si fara a aduce nici un

prejudiciu oricaror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea fata de Furnizor prin contract.
15. Ajustarea pretului contractului
15.1 - Pentru produsele livrate, platile datorate de Achizitor Furnizorului sunt cele declarate in prezentul

contract.

16. Amendamente
16.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
17. Intarzieri in indeplinirea contractului

17.1-Fumizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada inscrisa intermenul de livrare.
17.2-Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Furnizorul nu respectatermenul de livrare sau de prestare a
servicilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea datei de furnizare asumata
in termenul de livrare din prezentul contract se face cu acordul partilor, prin act aditional.

17.3-In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire atermenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Furnizorului.
18. Incetarea contractului
18.1 Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:
3.

b.
C.

La expirarea termenului contractual stabilit;
De comun acord, prin act aditional intocmit in forma scrisa;
Prin denuntare unilaterala de catre Achizitor in urmatoarele situatii:
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si competenta specifica de indeplinire a obiectului contractului, intra in procedura de reorganizare

i. fara nicio notificare prealabila adresata Furnizorului, in cazul in care acesta nu mai detine calitatea

publice.

judiciara sau este declarat in stare de faliment.
i. In conditile prevazute de dispozitiile art. 222 alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
d. Rezilierea contractului ca sanctiune contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor asumate de catre
Rezilierea sau incetarea contractului nu va afecta nicio obligatie scadenta existenta intre parti.

partile contractante, cu dreptul de a pretinde daune interese pentru repararea prejudiciului cauzat.

contractului in sensul recuperarii prejudiciului cauzat.

18.2 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea

19.1- Furnizorul se obliga sa nu transferetotal sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in

19. Cesiunea

19.2-Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligati

prealabil, acordul seris al Achizitorului.
asumate prin contract.

20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

20. Forta majora

20.2-Forta nmajora exonereaza partile contractante deindeplinireaobligatiilorasumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod

va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti

limitarii consecintelor.
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
20.5- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte

sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor

21.1 - Achizitorul si Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,

Limba
care

guverneaza contractul este limba

romana.

sa

fie transmisa

cu indeplinirea contractului.
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
Achizitorul si Furnizorul nu reusesc sa
21.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale,
solicita ca disputa sa se solutioneze de
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate
de la sediul Achizitorului.

catre instantele judecatoresti

-

22. Limba care guverneaza contractual

22.1

trebuie
-(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

23. Comunicari
in scris.

23.1
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
23.2-Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditiaconfirmarii in scris a primirii
comunicarii.

24. Legea aplicabila contractului

24.1-Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi, 4.0J

prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor
Centrul de Proiecte Educationale

Furnizor
S.C. PROMO BUSINESS ADV S.R.L.

si Sportive - PROEDUS

DIRECTOR,

ADMINISTRATOR,

Florin Diaconescu

Stefan Tritescu
AINICIPIU
M

U

N

aotECT

TULU

EDUCATIO

Avizat,

ROEDU,
DIRECTOR ADJUNCTOMAA
Ruxandfa Oeprgiana Simion

OS

M
Avizat,
SEF SERVICÍU TABERE

Adriana Tureaç

Aviat
SEF BIROU TABERRE
INTERNATIONALE SI STAGII
Adrian Leondraliu

Avizat,
CONSILIER JURIDIC,

PROEDUS
CONTROL
FIMANCIAR

Alina Veddores¢u

PREVENT
OATA

Intocmit,
CONSILIER TABERE
INTERNATIONALE SI STAGII
Alexandru Savu

Pag 7/7

