
CONTRACT DE FURNIZARE 

Nr... ..dindata de. .....i%1X 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive- PROEDUS, adresa Splaiul Independentei, Nr. 2, Sector

5, Bucuresti. cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director Florin Diaconescu, denumit in calitate dee 

Achizitor, pe de o parte,

Si 

S.C. MULTIMEDIA FILM S.R.L. cu sediul in Bucuresti, bdv, iuliu Maniu nr.52-72, sector 6, numar de

curent CUI RO12317950, cont 
ordine in Registrul Comertului J40/9419/1999, 

RO44TREZ7065069XXX002881, deschis la Trezoreria Sector 6, reprezentata de DI. Andrei Mainescu, in

calitate de Director General, în calitate de Furnizor, pe de alt� parte.

2. Definitii 

2.1 - In prez.entul contract urm�torii termeni vor fi interpreta�i astfel: 

a. contract-prezentul contract �i toate anexele sale;

b. achizitor �i furnizor - p�r�ile contractante, a_a cum sunt acestea numite în prezentul contract,

C. pre�ul contractului - pretul pl�tibil furnizorului de c�tre achizitor, în baza contractului, pentru 

indeplinirea integral� _i corespunz�toare a tuturor obliga�iilor asumate prin contract,

d. servicii - servicii aferente livr�rii produselor, respectiv activit��ile legate de furnizarea produselor, cum 

ar fi transportul, asigurarea, montajul, punerea în func�iune, asisten�a tehnic� în perioada de garan�ie �i 

orice alte asemenea obliga�ii care revin furnizorului prin contract, 

e. forfa major� - reprezint� o împrejurare de origine extern�� cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibil� �i inevitabil�, care se afl� în afara controlului oric�rei p�r�i, care nu se datoreaz� gre_elii sau 

vinei acestora, �i care face imposibil� executarea _i, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 

asemenea evenimente: r�zboaie, revolu�ii, incendii, inunda�ii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 

ap�rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv�, ci enun�iativ�. Nu este 

considerat fort� major� un eveniment asemenea celor de mai sus care, f�r� a crea o imposibilitate de 

executare, face extrem de costisitoare executarea obligatilor uneia din pår�i; 

f. i- zi calendaristic�; an - 365 de zile.

3. Interpretare 

3.1-În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural _i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2-Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezint� zile calendaristice dac� nu se specific� în 

mod diferit. 

4. Obiectul _i pre�ul contractului; 

4.1. Furnizorul se oblig� s� asigure furnizarea si montajul articolelor decorative mentionate in Anexa 

nr.1, parte integranta a prezentului contract, necesare in cadrul evenimentului , Piata Statelor Membre 
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ale Uniuni Europene", organizat la deata de 05 mai 2018, in Parcul Cismigiu, intrarea din Bulevardud 

Regina Elisabeta. 

4.1.-Ineadrarea in vocabularul comun privind achizitiile publice 39298900-6 Diverse articole 

decorative. 

4.2. Achizitorul se obligà sa plateascà furnizorului pretul convenit pentru îndeplinirea prezentului

contract de furnizare.

4.3. Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pretul articolelor decorative livrate �i al 

serviciului de montaj prestat, plåtibil furnizorului de c�tre achizitor, este de 18.361,70 lei, din care 

2931,7 lei reprezinta contravaloare TVA (19%).

5. Durata contractului 

5.1- Durata prezentului contract este cuprins� intre data semnarii si data la care vor fi indeplinite toate

obligatiile contractului. 

6. Documentele contractului: 

6.1- Documentele contractului sunt:

a)oferta furnizor 
b) proces verbal de receptie 

c)factura 
d) orice alte documente pe masura producerii lor. 

7. Obligatiile principale ale furnizorului 
7.1 - Furnizorul se oblig� s� pun� la dispozi�ia achizitorului servicii de restaurare a unei porti de decor ce 

fac obiectul prezentului contract de furnizare, cat si montarea/demontarea si transportul acestora, la 

urmatoarea adresa: parcul Cismigiu, Bucuresti., intrarea din Bvd Regina Elisabeta.

7.2-Furnizorul se oblig� sä furnizeze servicile mentionate la articolul 7.1. la standardele _i/sau

performantele prezentate în propunerea tehnic�.

7.3- Furnizorul se oblig� s� monteze poarta pana la data de 04 mai 2018, ora 14:00, iar demontarea se va 

face pana pe data de 06 mai 2018, ora 17:00.

7.4-Furnizorul se oblig� sä despägubeasc� achizitorul împotriva oric�ror 
i) reclama�ii _i ac�iuni în justi�ie, ce rezult� din înc�lcarea unor drepturi de proprietate 

intelectual� (brevete, nume, m�rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instala�iile sau utilajele folosite pentru sau în legatur� cu produsele achizi�ionate, �i 

ii) daune-interese, costuri, taxe _i cheltuieli de orice natur�, aferente, cu exceptia situa�iei în 

care o astfel de înc�lcare rezult� din respectarea caietului de sarcini întocmit de c�tre achizitor. 

8. Obligafile principale ale achizitorului 

8.1 Achizitorul se oblig� sä achizi�ioneze, respectiv s� cumpere _i s� pl�teasc� pre�ul convenit în 

prezentul contract. 

8.2 - Achizitorul se oblig� s� receptioneze produsele în termenul convenit. 
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8.3 Achizitorul se obligà sd plâteascd pre�ul produsului cátre furnizor in termenele convenite in 

prezentul contract. 

9. Sanc�iuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatilor 
9,1- In cazul în care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu i_i indeplineste obliga�ile asumate, atunci

achizitorul are dreptul de a deduce din pre�ul contractului, ca penalitaji, o sumå echivalentá cu 0,1%lzi de 

intarziere din pre�ul contractului. 

9.2- In cazul în care achizitorul nu î_i onoreaz� obliga�iile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obliga�ia de a pläti, ca penalita�i, o sum� echivalentá cu o 

cot� procentual� de 0,1%lzi de intarziere din plata neefectuat�. 

9.3- Nerespectarea obliga�iilor asumate prin prezentul contract de c�tre una dintre pår�i, în mod culpabil, 

d� dreptul p�r�ii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului �i de a 

pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - Achizitorul i_i rezerv� dreptul de a denun�a unilateral contractul, printr-o notificare scris� adresat�

furnizorului, f�r� nici o compensa�ie, dac� acesta din urm� d� faliment, cu condi�ia ca aceast� denun�are 

s� nu prejudicieze sau s� afecteze dreptul la actiune sau despágubire pentru furnizor. In acest caz, 

furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz�toare pentru partea din contract îndeplinit� 

pân� la data denun�ári unilaterale a contractului.

10. Receptie, inspec�tii

10.1 Achizitorul sau reprezentantul sãu are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu specifica�iile din anexa la contract.

(2) Achizitorul are obliga�ía de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentan�ilor säi 

imputernici�i pentru efectuarea receptiei produselor.

10.2 Dac� vreunul din produse nu corespunde specifica�iilor, achizitorul are dreptul s� îl resping�, iar 

furnizorul f�r� a modifica pretul contractului are obliga�ia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 

b) de a face toate modific�rile necesare pentru ca produsele s� corespund� specifica�ilor lor 

tehnice.

11. Ambalare �i marcare

11.1-(1) Furnizorul are obliga�ia de a ambala produsele pentru ca acestea s� fac� fa��, f�r� limitare, la 

manipularea dur� din timpul transportului, tranzitului _i expunerii la temperaturi extreme, la soare �i la 

precipita�iile care ar putea s� apar� în timpul transportului _i depozit�ri în aer liber, în a_a fel încât s� 

ajung� în bun� stare la destina�ia final�.

(2) În cazul ambal�rii greutä�ilor _i volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, 

distan�a mare pån� la destina�ia finalá a produselor _i absen�a facilitä�ilor de manipulare grea în toate

punctele de tranzit.

11.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum _i toate materialele necesare protec�iei 

coletelor (pale�i de lemn, foi de protectie etc.) rämân în proprietatea achizitorului. 



12. Livrarea �i montajul
12.1- Furnizorul are obliga�ia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectánd: 

a) datele de livrare _i 

b) termenul comereial stabilit. 

12.2-() Laexpedierea produselor. furnizorul are obligatia de a comuniea, in seris, atát achizitorului, cát 

si. dupa car. societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, deserierea produselor 

cantitatea. locul de încarcare �i locul de desc�rcare. 

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele. 

12.3-Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate par�ial sau total se face dupá 

receptie. prin semnareca de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de 

furnizor pentru livrare. 

12.4. Montajul articolelor decorative se va efectua de catre furnizor, care va asigura securitatea si 

sanatatea lucratorilor acestuia in toate aspectele legale, legate de munca.

12.4.1 Livrarea produselor se consider� încheiat� în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor de receptie, dupa efectuarea montajului.
13. Asiguräri

13.1- Furnizorul are obliga�ia de a asigura complet produsele furnizate prin contractîmpotriva pierderii

sau deterior�rii neprev�zute la fabricare, transport, depozitare �i livrare.

14. Perioada de garan�ie acordat� produselor
4.1- Furnizorul are obliga�ia de a garanta c� produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De 

asemenea, furnizorul are obliga�ia de a garanta c� toate produsele furnizate prin contract nu vor avea 

niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului când proiectul 

_i/sau materialul este cerut în mod expres de c�tre achizitor) sau oric�rei alte ac�iuni sau omisiuni a 

furnizorului �i c� acestea vor func�iona la parametrii solicita�i, în condi�ii normale de func�ionare. 

14.2-(1) Perioada de garan�ie acordat� produselor de c�tre furnizor este de 24 de luni, de la data livrarii. 

(2) Perioada de garan�ie a produselor începe cu data receptiei efectuate dup� livrarea la destina�ia final�.

14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclama�ie ce 

apare în conformitate cu aceast� garan�ie. 

14.4 La primirea unei astfel de notific�ri, furnizorul are obliga�ia de a remedia defec�iunea sau de a 

înlocui produsul în termen de 5 zile, far� costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul

perioadei de garan�ie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiaz� de o nou� perioad� de garan�ie care 

decurge de la data înlocuirii produsului. 

14.5 - Dac� furnizorul, dup� ce a fost în_tiintat, nu reu_e_te s� remedieze defectul în perioada convenit� 

achizitorul are dreptul de a lua mäsuri de remediere pe riscul �i pe cheltuiala furnizorului �i får� a aduce 

niciun prejudiciu oric�ror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fajd de furnizor prin contract. 

15. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
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15.1 Furnizorul are obliga�ia de a îndeplini contractul de furnizare în perioadele convenite in prezentul 

contract. 

15.2-Daca pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respect� datele de livrare sau de prestare a 

serviciilor, atunci acesta are obliga�ia de a notifica achizitorul in timp util; modificarea datei/perioadelor 

de furnizare asumate în graficul de livrare se va face eu acordul pårjilor, prin act adi�ional. 

15.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord eu o prelungire a termenului de livrare, orice

intarziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalita�i furnizorului. 

16. Forta major� 

16.1 - Forta major� este constatat� de o autoritate competent�. 
16.2 Forta major� exonereaz� p�r�ile contractante de îndeplinirea obliga�iilor asumate prin prezentul 
contract. pe toat� perioada în care aceasta ac�ioneaz�. 
16.3 Indeplinirea contractului va fi suspendat� în perioada de ac�iune a for�ei majore, dar fård a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau p�r�ilor pân� la apari�ia acesteia. 
16.4 Partea contractant� care invoc� forta major� are obliga�ia de a notifica celeilalte pår�i, imediat �i în 
mod complet, producerea acesteia _i s� ia orice m�suri care îi stau la dispozi�ie în vederea limitäru1 
consecintelor.
6.5 - Partea contractant� care invoc� for�a major� are obliga�ia de a notifica celeilalte p�r�i încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
l6.6- Dac� for�a major� ac�ioneaz� sau se estimeaz� c� va ac�ionao perioad� mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul s� notifice celeilalte p�r�i încetarea de drept a prezentului contract, f�r� ca vreuna 
din p�r�i s� poat� pretinde celeilalte daune-interese. 
17. Solutionarea litigiilor 

17.1 -Achizitorul _i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil�, prin tratative 
directe, orice neîn�elegere sau disput� care se poate ivi între ei în cadrul sau în leg�tur� cu îndeplinirea 
contractului. 

17.2 Dac�, dupä 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul �i furnizorul nu reu_esc s� 
rezolve în mod amiabil o divergen�� contractual�, fiecare poate solicita ca disputa s� se solu�ioneze fie 
prin arbitraj la Camera de Comert _i Industrie a României, fie de c�tre instan�ele judec�tore_ti din 

România.

18. Limba care guverneaz� contractul 

18.1- Limba care guverneaz� contractul este limba român�. 
19. Comunic�ri 

19.1 (1) Orice comunicare între p�r�i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sà fie 

transmis� în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât _i în momentul primirii. 

19.2 - Comunic�rile între p�r�i se pot face _i prin telefon, telegram�, telex, fax sau e-mail, cu condi�ia 

confirm�rii în scris a primirii comunic�rii. 



20. Legea aplicabild contractulu. 
20.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parile au inteles sa încheie prezentul contract astazi,.... in 2 (douä) exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 

Furnizor, Achizitor, 
DIRECTOR, DIRECTOR GENERAL,

Andrei Mainescu
Florin Diaconescu PRIMA 

ATER CO, 

MUNIA 
Avizat

DIRECTOR ADJUNCT, 
Rlixandira Simion LM 

SEFSERÝÍCIU PROIECTEAlina Putár

Ayinat, 
SEF BIROU CULTURAL, 

ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Nicoletáhimac 

corKreR JURIDIC 
Alina/Tepdorescu 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Hamadi Hebe 

cONTRG F#{ 
VEN MNATURA

L 



ANEXA Nr. 1 

POARTA INTRARE PRINCIPALA 

CANTTTATE PRETUNITAR| 
UIM Descriere TOTALLEI TOTALLE+ TVA 

Poarta intrareprineipala-dim 14 m lungime X5 m inaltime 

I642,20Iei 
3.284,40 lei 

refacere autocolant deteriorat 30 46,00 Iei I.380,00 lei 

2.760,00R lei 

4.140,00 lei 

si ile buc 8 345,00 lei 
Total Poarta intrare principala 4.926,60 lei 

Echipa productie si cchipamente inchiriate 

transport echipa buc 225,00 lei 450,00 lei 535,50 lei 
2 

consumabile construetie buc 1.500,00 lei 1.500,00 lei 1.785,00 lei 
transport décor camion 3,5 t tur/ retur 

buc 
350,00 lei 400,00 lei 1.666,00 lei 

manopera montatdemontat 3.220,00 lei 6.440,00 lei 7.663,60 lei 
zile 

Inchiriere nacela 750,00 lei 1.500100 1lei 1.785,00 lei 
Zile 

Total echipa productie si echipamente inchiriatc 
11.290,00 lei 13.435,10 lei 

15.430,00 lei 18.361,70 lei 
Total 

In data de 27 aprilie 2018, începând cu ora 10:00 se permite accesul în loca�ie pentru montare. Poarta va 

fi montata pân� în data de 04 mai 2018, ora 14:00. In data de 05 mai 2018, începând cu ora 21:00 se permite 

accesul in loca�ie pentru dezafectare. Demontarea se va efectua la data de 10 mai 2018, ora 17:00. 

P�r�ile au în�eles s� încheie prezenta anexa astazi, ...7.:S..I.s, în 2 (dou�) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor Furnizor, 
DIRECTOR GENERAL, 

Andrei MainescutA MARIA DIRECTOR, 
Florin Diaconescu 

PRIMA

TROE,
COM 

MULIMEDA
FLM 

S.R UCUR 
Avizat
DIRECTOR ADJUNCT,V 
Ruxandra Simion 

ROMAN
ESTI i1S38

SEF SERVICIU|PROIECTE 

Alinacaru 

Ávizat, 
SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTIGSYEDUCATIONAL 
Nicoletagpiffac 

éONSILNER JURIDIC
Aina Teodoresku 

Intocmit
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Hamadi Hebe 
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