CONTRACT DE FURNIZARE (VÂNZARE-CUMPĂRARE)
Nr. ________/___________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
- Societatea _________, cu sediul în _________, str. _______, nr. _____, cam. ______, CP
__________, jud. _________, CIF __________, număr de ordine în registrul comerțului
______,_________, având contul curent nr. ____________, deschis la ____________, reprezentata
prin ____________ - administrator, în calitate de FURNIZOR-VÂNZĂTOR, şi
- Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., cu sediul în Municipiul
Timișoara, str. Eternității, nr. 45, jud. Timiş, CIF RO3286536, număr de ordine în registrul
comerțului J35/3475/1994, având contul curent nr. RO79 INGB 0002 0082 2156 8911, deschis la
ING Bank Timișoara, reprezentata prin ing. Valentin Martânov - director general şi ec. Marcela
Fericel - director economic, în calitate de BENEFICIAR-CUMPĂRĂTOR,
au convenit incheierea prezentului contract de furnizare (vânzare-cumpărare), în temeiul Legii nr.
98/2016, cu respectarea următoarelor clauze.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.l. Furnizorul-vânzător se obligă să vândă și să livreze, iar beneficiarul-cumpărător se obligă
să cumpere folie si cerneala serigrafică pentru confecționarea indicatoarelor rutiere conform
Anexei nr. 1 la prezentul contract, intitulată „centralizator”, anexă ce conține denumirea produselor,
caracteristicile tehnice, cantitatea și prețul.
Art.2. (1) Cumpărătorul se obligă să cumpere de la vânzător folie si cerneala serigrafica pentru
confectionarea indicatoarelor rutiere şi să plăteasca prețul convenit, la termenele și în condițiile
prezentului contract.
(2) Cumpărătorul NU se obligă să achiziţioneze întreaga cantitate de produse contractate,
iar furnizorul se declară de acord.
III. DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.3. Durata de valabilitate a prezentului contract este de 1 (un) an, începând cu data de
................. (data semnării acestuia de către ambele părți) și până în data de .......................
Art.4. Fac parte integrantă din prezentul contract de furnizare produse următoarele documente:
a) centralizator achiziție care conține denumirea produselor, caracteristicile tehnice, cantitatea
și prețul - Anexa nr.1;
b) propunerea tehnică și clarificările din perioada de evaluare, dacă este cazul - Anexa nr. 2;
c) propunerea financiară și clarificările din perioada de evaluare, dacă este cazul - Anexa nr. 3;
d) alte anexe, după caz.
În caz de conflict între documentele de mai sus, primează prevederile mai favorabile autorităţii
contractante.
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IV. PREȚUL
Art.5. Prețul convenit este de __________ lei, fără cota legală de TVA, la care se adaugă TVA
în valoare de _____________, conform ofertei vânzătorului înregistrată sub nr.
_____/____________, ce face parte integrantă din contract.
Art.6. Cheltuielile privind ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea și toate taxele legale
aferente livrării produselor până la depozitul cumpărătorului, sunt suportate de către vânzător.
Art.7. Vânzătorul declară că la momentul elaborării propunerii financiare a avut in vedere orice
potențiale variații ale cursului de schimb și ale indicelui de inflație și că eventualul impact al acestor
fluctuații, oricare ar fi marja acestora, este cuprins în prețul ofertat, astfel că nu este indreptatit, în
nicio situație, să pretindă modificarea prețului convenit.
Art.8. Prețul contractului nu poate fi ajustat fiind ferm pe toată durata contractului.
V. MODALITĂȚI DE PLATĂ
Art.9. Cumpărătorul se obligă să achite factura emisă de către vânzător în termen de 60
(şaizeci) de zile de la data primirii acesteia, prin virament bancar.
VI. OBLIGATIILE VÂNZĂTORULUI
Art.10. Vânzătorul se obligă să vândă și să livreze produsele ce fac obiectul prezentului
contract, la standardele și/sau performanțele prevăzute de normele tehnice în vigoare.
Art.11. Vânzătorul se obligă să livreze produsele în termen de maxim 1 (una) zi lucrătoare de la
primirea comenzii de la cumpărător.
Art.12. Vânzătorul va emite factura fiscală pentru produsele livrate, numai în baza procesuluiverbal de recepție a acestora însușit de către cumpărător fără obiecțiuni.
VII. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI
Art.13. Cumpărătorul se obligă să recepționeze produsele livrate, pe bază de proces-verbal de
recepție.
Art.14. Cumpărătorul se obligă să plătească factura emisă de către vânzător în condițiile
prevăzute la art. 9.
Art.15. Emiterea de către vânzător a facturii fiscale în alte condiții decât cele stipulate la art. 12,
nu creează niciun fel de obligații de plată în sarcina cumpărătorului.
VIII. RECEPȚIE, INSPECȚII
Art.16. Cumpărătorul prin reprezentanţii săi anume desemnaţi în acest sens are dreptul de a
inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexă/anexele la contract.
Art.17. Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va efectua la destinaţia finală, astfel:
a) recepția cantitativă presupune identificarea fizică a produselor;
b) recepția calitativă presupune verificarea datelor înscrise în documentele de certificare a
calității care însoțesc produsele;
c) recepția cantitativă și calitativă se va finaliza cu încheierea procesului-verbal de recepție.
Art.18. Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor tehnice,
cumpărătorul are dreptul să îl respingă, iar vânzătorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului de a înlocui produsele refuzate sau de a face toate modificările necesare pentru ca
produsele să corespundă specificaţiilor tehnice, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la înștințarea
sa de către cumpărător.
Art.19. Dreptul cumpărătorului de a inspecta și, dacă este necesar, de a respinge produsele care
nu corespund cerințelor calitative sau cantitative, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că
produsele au fost inspectate și testate de către vânzător, cu sau fără participarea unui reprezentant al
cumpărătorului, anterior livrării acestora către cumpărător.
Art.20. Prevederile clauzelor prevăzute la art.16 - 19 nu îl vor absolvi pe vânzător de obligaţia
asumării garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.
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IX. LIVRAREA, TERMENUL DE LIVRARE ȘI DOCUMENTELE CARE ÎNSOȚESC
PRODUSELE
Art.21. (1) Vânzătorul are obligația de a livra produsele ambalate și etichetate, la depozitul
cumpărătorului situat în Muncipiul Timișoara, b-dul 16 Decembrie 1989, nr. 36, jud. Timiș, conform
cerințelor din caietul de sarcini si cu respectarea tuturor clauzelor contactuale.
(2) Programul de lucru de la depozitul cumpărătorul este de luni până vineri, între
orele 07,00 - 15,00. În cazul în care produsele nu ajung în timpul acestui program de lucru, acestea
se vor descarca în ziua lucrătoare următoare.
Art.22. Termenul maxim de livrare al produselor este de 1 (una) zi lucrătoare de la primirea
comenzii de la cumpărător.
Art.23. La expedierea produselor, vânzătorul are obligația de a comunica cumpărătorului,
numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.
Art.24. Vânzătorul va preda cumpărătorului odată cu produsele livrate și documentele
însoțitoare în limba română, conform cerințelor din caietul de sarcini și documentația de achiziție,
respectiv:
a) aviz de insotire a marfii;
b) certificat de garantie;
c) certificat de calitate/conformitate.
Art.25. Produsele livrate vor avea marcaj CE pentru conformitatea produsului cu toate
cerințele aplicabile prevăzute de legislația comunitară de armonizare.
X. SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR
Art.26. În cazul în care vânzătorul nu își îndeplinește la termen obligația de livrare a
produselor, atunci cumpărătorul va percepe penalități în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de
întârziere, calculate la valoarea produselor nelivrate, până la data îndeplinirii efective a acestei
obligații. Valoarea penalităților de întârziere poate depăși valoarea debitului asupra cărora au fost
calculate.
Art.27. În cazul în care cumpărătorul, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în
termenul prevăzut în contract, atunci vânzătorul are dreptul de a solicita penalități în cuantum de
0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea sumei neachitate.
XI. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
Art.28. Furnizorul nu are obligatia constituirii garantiei de buna executie a contractului de
furnizare
XII.PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATA PRODUSELOR
Art.29. Vânzătorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate în baza contractului sunt
noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în materie. De
asemenea, vânzătorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul
şi/sau materialul e cerut în mod expres de către cumpărător), dacă este cazul.
Art.30. Perioada de garanţie acordată produselor de către vanzator este de _______luni.
Perioada de garanţie acordată produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora la
destinaţia finală.
Art.31. Cumpărătorul are dreptul de a notifica imediat vânzătorul, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
Art.32. La primirea unei astfel de notificări, vânzătorul are obligaţia de a înlocui produsele în
termen de 3 (trei) zile lucrătoare, fără costuri suplimentare pentru cumpărător. Produsele care, în
timpul perioadei de garantie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o noua perioadă de
garanţie care curge de la data înlocuirii produselor.
Art.33. Dacă vânzătorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, cumpărătorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele vânzătorului.
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XIII. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.34. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți, da
dreptul părţii lezate de a denunța unilateral prezentul contract cu un preaviz în scris de 5 (cinci) zile.
Art.35. Cumpărătorul îşi rezerva dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 3
(trei) zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și
care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului
respectiv ar fi contrară intereselor sale.
Art.36. Cumpărătorul are dreptul de a denunța oricând prezentul contract în baza unei notificări
scrise adresată vânzătorului, dacă acesta din urma este declarat în stare de faliment ori lichidare, fără
niciun preaviz.
Art.37. De asemenea, cumpărătorul are dreptul de a denunța prezentul contract, în situatia în
care furnizorul nu livrează produsele la termenul prevăzut în contract, respectiv calitatea acestora nu
corespunde cel puțin calității prevăzută în propunerea sa tehnică, dacă nici în urma unei notificări
adresată de către cumpărător, furnizorul nu-și repectă aceste obligații în termen de maxim 24 de ore
de la primirea notificării.
Art.38. În orice situație de reziliere, denunțare unilaterala sau încetare prin ajungere la termen a
contractului, vânzătorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la acea dată.
XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.39. Prezentul contract încetează de plin drept:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b) la îndeplinirea obiectului prezentului contract, constând în livrarea tuturor cantităţilor de
produse solicitate prin comenzi;
c) prin denunțare unilaterală, conform cap. XIII;
d) în caz de forța majoră, conform cap. XV.
XV. FORȚA MAJORĂ
Art.40. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează, cu condiția constatării acestui
eveniment de către o autoritate competentă.
Art.41. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în
mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea
limitării consecințelor sale.
Art.42. Dacă forța majoră acționeaza sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30
de zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese.
XVI. CLAUZE SPECIALE
Art.43. Prezentul contract, respectiv creanțele născute din acesta, nu pot fi cesionate către o
terță persoană, decât cu acordul expres al celeilalte părți contractante.
Art.44. (1) Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
(2) Dacă dupa 15 zile de la începerea acestor tratative părțile contractante nu reușesc să
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze
de către instanțele judecătoresti competente de la sediul cumpărătorului.
Art.45. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris, documentele trebuind înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în
momentul primirii.
(2) Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.
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Art.46. Limba care guvernează contractul este limba română.
Art.47. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română, clauzele acestuia urmând a fi
interpretate potrivit acestei legi.
Prezentul contract s-a încheiat și semnat, astăzi ___________, la sediul cumpărătorului, în 2
(două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
Referatul de necesitate nr. _____________ și raportul nr. _____________ constituie anexe și
fac parte integrantă din contract

Furnizor-Vânzător,
Societatea _______________

Beneficiar-Cumpărător,
Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Administrator

Director General
ing. Valentin Martânov
Director Economic
ec. Marcela Fericel
Avocat
Florin Baias
Sef Birou Achizitii
ing. Dan Gherghel
Şef Formaţie Fabricare Produse Finite
ing. Marius Ţepeş

5

Anexa nr. 1 la contractul de furnizare nr _______________

Centralizator

Nr.crt.

Produs

1

Folie reflectorizantă clasa I,
lăţime 1,23 m, diferite culori
Folie reflectorizantă clasa II,
lăţime 1,23 m, diferite culori
Floie transfer lăţime 0,5m
Folie nereflectorizantă lăţime 1
m, neagră
Thinner
Cerneală serigrafică albastră,
ambalaj 0,8 l/cutie
Cerneală serigrafică roşie,
ambalaj 0,8 l/cutie
Cerneală serigrafică neagră,
ambalaj 0,8 l/cutie

2
3
4
5
6
7
8

UM

Cantitate

Mp

432,25

Mp

926,25

Mp
Mp

400
200

L
Cut

3
8

Cut

10

Cut

4

Preţ unitar Valoare (lei
(lei fără
fără TVA)
TVA)

Total lei fara TVA
TVA (lei)
Total (lei inclusiv TVA)

Furnizor-Vânzător,
Societatea _______________

Beneficiar-Cumpărător,
Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Administrator

Director General
ing. Valentin Martânov
Director Economic
ec. Marcela Fericel
Avocat
Florin Baias
Sef Birou Achizitii
ing. Dan Gherghel
Şef Formaţie Fabricare Produse Finite
ing. Marius Ţepeş
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