
Contract de furnizare 

nr.. ..h.l 

n temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale HG nr. 395/2016 privind 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului

de achizitie publicalacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, s-a incheiat 

prezemul contract de prestari servicii, intre: 

1. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Spl. 

Independentei, nr.2, sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, cont trezorerie 

RO39TREZ24G655000203030X deschis la Trezoreria Statului sector 5, reprezentat prin Director -

Florin Diaconescu, denumit� in continuare ,,Achizitor", pe de-o parte

1. 

si 

S.C. PROMAX PRINT S.R.L., cu sediul in str. Virgil Madgearu nr. 28, sc.A, et. 3, ap. 17, sector

1. Bucuresti, telefon 0744335508, cod fiscal RO18536207, reprezentat prin domnul, Catalin Piloff,

director, in calitate de furnizor, pe de alta parte. 

2.Definitii 
2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati.astfel: 

a) Contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale. 

b) Achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea nunmite in prezentul 

contract 

c) Pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d) Servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 

e) Produse produsele ce formeaza obiectul contractului, care sa respecte cerintele tehnice

indicate in cadrul prezentului contract. 

fForta 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 nefind exhaustiva ei 

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; 
g)Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

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

3.2 Termenul "zi''sau zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit.



Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului 

Furnizorul se obliga sa furnizeze, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezenu 

contract, in cadrul festivalului VisualArt UnderVal, produsele constand in: 

Valoare Valoare 
UM Cantitate 

Nr. Denumire totala fara unitara fara 
Crt. TVA TVA 

Pliant dimensiune 1/3 A4 inchis, 

A4 deschis. policromie fata 

faltuire 

0.,2 3.000
Buc. 15000

1 verso. taiere la format 

Sapca promo cu cozoroc. 

bumbac. culoare alba. imprimare 
2500 12.6 30.650 

Buc. 
o culoare o fata incadrabila in 

10x10 cm 

Concept grafic eveniment 

ilustratie pentru afis cu 
10.614 10416

Buc. 

dimensiunea de 70x100cm 
698 698 Buc. Ilustratie panou iluzie optica 
465 465 Buc. Banner pagina facebook 

Grafica+ DTP pliant
Grafica civer + profile picture 

558 558 
Buc. 

465 465 
Buc. 

facebook 

4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul contractului pentru livrarea conforma a 

produselor si prestarea conforma a serviciilor de grafica. 

5. Pretul contractului 

5.1 Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre achizitor 

este de 46.450 lei, la care se adauga TVA in valoare de 8.825 lei, respectiv 40.879,2 lei cu TVA 

inclus.

5.2. - Pretul contractului ramane ferm, in lei, pe toata durata derularii contractului. 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract este de la data incheierii contractului pana la 30.07.2018, sub 

rezerva indeplinirii obligatiilor asumate de catre partile contractuale. 

7. Executarea contractului 

7.1 Executarea contractului incepe de la data incheierii prezentului contract. 

8. Ohligatiile principule ale furniwrului 

8.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele care fac obiectul prezentului contract in perioada 

convenita in conformitate cu clauzele prezentului contract. 
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8.2.- Furnizorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul in cazul in care, in urma unor reclamatii 

Lni in Justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de autor sau proprietate intelectuala 

gde de echipamentele, materialele, instalatii le sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu 

produsele furnizate: 
8.3 - Furnizorul este responsabil de furnizarea produselor conforme specificatiilor tehnice indicate

in cadrul prezentului contract. 

8.4 Furnizorul are obligatia de a remedia orice fel de neconformitate sesizata de achizitor in 

termen de 5 zile de la constatarea si aducerea la cunostinta a neregulilor. 
8.5- Furnizorul are obligatia de a prezenta achizitorului, la solicitarea acestuia, graf+ca si conceptul 

care stau la baza realizarii produselor furmizate, achizitorul urmand a-si exprima acordul cu privire 

la acestea. In caz de obiectii, furnizorul este obligat sa intreprinda remedierile solicitate. 

8.6 Furnizorul se obliga sa cesioneze toate drepturile de autor ce rezulta din realizarea 

materialelor furnizate catre achizitor. 

9. Obligatile achizitorului 
9.1- Achizitorul are obligatia de a plati furnizorului pretul convenit in prezentul contract pentru 

furnizarea produselor ce fac obiectul prezentului contract. 

9.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara

pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentului contract, precum si orice informatie 

necesara pentru indeplinirea contractului. 

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatilor

10.1- In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, respectiv 0,1% zi intarziere pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

10.2 In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 

procentuala de 0,1%/zi de intaziere din plata neefectuata. 

10.3 -Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil, pentru o durata mai mare de 30 de zile, da dreptul partii lezate de a considera contractul 

reziliat de drept/ dea cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese. 

10.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa 

adresata furnizorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma este declarat in stare de 

faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze 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. 

11. Receptie, inspectii si teste

11.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si testa produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificatiile tehnice solicitate.Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, 

furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si 

inspectiilor. 
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indicatiilor Achizitorului. CCeptiei se vor face la destinaiia inald a pro 

PLul acnizitorului de a inspecta, testa si. daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau lara 

participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 
1.. 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. 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 precipitatiile 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.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 (huse de protectie, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului. 

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 stabilit; b) cantitatea produselor achizitionate. 
13.2. La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris achizitorului, 
datele de expediere cumulate in cadrul Avizului de Insotire. Furnizorul va transmite achizitorului 

documentele care insotesc produsele, respectiv, procesul verbal de receptie a produselor. 

13.3. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile 
clauzelor privind receptia produselor. 

14. Ajustarea pretului contractului 

14.1. Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in 

contract. 

15. Amendamente 

15.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

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

16. Intarzieri in indeplinirea contractului 

16.1. Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada inscrisa in termenul 

de livrare.

16.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de livrare sau de 

prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului. Modificarea datei 

de furnizare asumata in termenul de livrare din prezentul contract se face cu acordul partilor, prin 

act aditional. 



"Luul in care achizitorul este de acord cu o Drelungire a termenului de execu orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a soelaPfurnizorului. 

17. Cesiunea 

T7.1. Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, Tara da obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
T.. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 

18. Forta majora 

18.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
18.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
18.3. 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. 
18.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat

si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 

18.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

19. Solutionarea litigilor 
19.1, Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ci in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 

19.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neof+ciale, achizitorul si furnizorul nu 

reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa

sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti de la sediul Achizitorului. 

20 Limba care guverneaza contractul 

20.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

21. Comunicari 

21.1. Orice comunicare intre partl, releritoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in 

momentul primirii. 

a12 Comunicarile intre parti se pot lace si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in 
scris a primirii comunicarii. 



22. Legea aplicabila contractului 

22.1. Co Contractul va fi interpretat conform legilor din 
Romania. 
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