CONTRACT DE FURNIZARE AUTOTURISM 4+1 LOCURI - 19 BUCĂȚI
LOT 1
- MODELNr ...... data..........

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul
contract de furnizare:

Articol 1 - Părțile
COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUREȘTI S.A. cu sediul in București,
strada Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 6, sector I, cu adresa de corespondenta in Bd. Dinicu Golescu,
nr. 36, etaj 5 si 6, sector 1, București, email: office@cmsppb.ro, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.
J40/10323/2017, cod fiscal RO37832160, cont RO27BTRLRONCRT0420764801, deschis la Banca
Transilvania, reprezentata prin Director General - Sorin VASILESCU, în calitate de Achizitor, pe de-o parte
si
SC ................................. , cu sediului social în ..................... nr ............. , ............................... , România,
telefon: ...................... , fax: ........... .. e-mail . ......... , cod unic de înregistrare ........... , cod fiscal RO
.......... , înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J ... / / ............................................... , cont RO ………
. deschis la ................. , reprezentat prin domnul/ doamna ............................................. ........... ...
în
calitate de Furnizor, pe de alta parte,
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” si în mod colectiv „Părțile” au convenit încheierea prezentului
contract de furnizare, în următoarele condiții:
Articol 2 - Termeni si definiții
In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
Contract - prezentul contract și toate anexele sale;
Achizitor si Furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
Prețul contractului - prețul platibil Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract si pentru bunurile efectiv
acceptate ca fiind corespunzătoare;
d) Produse - bunurile, după caz, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care Furnizorul se obliga,
prin contract, sa le furnizeze Achizitorului;
e) Servicii - servicii aferente livrării bunurilor, respectiv activitatii legate de furnizarea bunurilor, cum ar fi
transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcțiune, asistenta tehnica in perioada de garanție, efectuarea
operațiunilor de service (întreținere si reparații) pe durata perioadei de garanție, instruirea de specialitate a
personalului achizitorului cu privire la întreținerea si operarea bunurilor si orice asemenea obligații care revin
Furnizorului conform garanției comerciale a bunurilor si a prezentului contract;
f) Origine - locul unde bunurile au fost realizate, fabricate. Bunurile sunt fabricate atunci când prin procesul
a)
b)
c)

de fabricare, prelucrarea sau asambare majora si esențiala 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 bunurilor si serviciilor poate fi distincta de naționalitatea Furnizorului;
g) Destinație finala locul unde Furnizorul are obligația de a furniza bunurile;
h) Forța majora conform art.1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi
prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte
catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti;
i) Conflictul de interese - orice eveniment influențând capacitatea Furnizorului de a exprima o opinie
profesionala obiectiva si imparțiala, sau care îl împiedica pe acesta, în orice moment, sa acorde prioritate
intereselor Achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile
contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Furnizorului. Aceste restricții
sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanti si salariati acționând sub autoritatea si controlul
Furnizorului;
j) Prejudiciu - valoarea stabilita de beneficiar direct/ furnizor ca sanctiune/penalitate pentru neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare a obligațiilor asumate de oricare din parti prin prezentul contract;
k) Daune-interese - consecința directa si necesara a neexecutarii fara justificare sau, după caz, culpabila a
obligației asumate prin contract de către Furnizor/Achizitor, si are ca obiect suma de bani ce reprezintă
echivalentul prejudiciului suferit de Achizitor/ Furnizor;
l) Act adițional - document convenit între parti prin care se pot modifica termenii si condițiile contractului
de furnizare;
m) Garanția de buna execuție - anexa la contract, garanția care se constituie de către Furnizor în scopul
asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativa, calitativa si în perioada convenita a contractului.
n) Durata medie de utilizare - intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative si declarat de
Furnizor, în cadrul căruia bunurile de folosință îndelungată trebuie să își mențină caracteristicile funcționale,
dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.
o) Produs de folosință îndelungată - produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și
construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau
activități de întreținere.
p) Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile; luna - luna calendaristica.
Articol 3 - Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifica în
mod diferit.
3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Clauze obligatorii
Articol 4 - Obiectul contractului
4.1. Furnizorul se obliga sa livreze bunurile conform ofertei, respectiv Autoturism 4+1 Locuri - 19 bucăți, la
depozitul furnizorului din Bucuresti / Ilfov, locatie ce va fi agreata de comun acord.
Articol 5 - Prețul contractului
5.1. (1) Prețul total convenit pentru îndeplinirea prezentului contract de furnizare, respectiv prețul unitar,
platibil Furnizorului de către Achizitor este de .................................................. lei fara TVA, respectiv
............ lei cu TVA din care valoarea TVA este de ........................................... lei.
(2) Furnizorul are obligația de a asigura, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, transportul bunurilor
pana la destinația finala. Asigurarea unităților service autorizate pentru efectuarea operațiunilor service,
asigurarea pieselor de schimb si a consumabilelor de origine in perioada de garanție, asigurarea instruirii

personalului Achizitorului si efectuarea probelor de funcționare a bunurilor gratuit pentru defecțiuni in
responsabilitatea garanției si contra cost pentru operațiuni de reparație si intretinere neacoperite de garanție.
Prețul contractului, în lei, este ferm si nu se ajusteaza pe întreaga durata a derulării acestuia. Nu se accepta
actualizarea sau revizuirea preturilor declarate in propunerea financiara, anexa la prezentul contract, pe
întreaga durata de îndeplinire.
5.3 Plata prețului contractului se va efectua pe baza facturilor fiscale emise de Furnizor după semnarea, de
către ambele parti, a procesului verbal de punere in funcțiune, în conformitate cu cerințele prezentului contract.
5.4 Plata facturilor fiscale emise de Furnizor se va face la livrare, după semnarea de către ambele parti a
procesului verbal de predare-primire, în conformitate cu cerințele din contract.
5.5 Plata către Furnizor se va face prin ordin de plata, pe baza facturii emise de Furnizor, în contul
....................... si va fi achitata doar valoarea bunurilor efectiv livrate.
5.6 Plata prețului contractului se va efectua din bugetul CMSPPB SA.
Articol 6 - Durata contractului
6.1. Durata contractului este de …….zile, incepand cu data semnarii lui. Obligatiile partilor subzista ajungerii
la termen a prezentului contract sau incetarii contractului din alte motive ( sau in alte situatii) decat cele pentru
care partile si-au exprimat acordul expres.
6.2. (1) Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa livreze, precum si sa asigure efectuarea probelor de funcționare
a bunurilor si instruirea personalului Achizitorului, dupa cum este prevazut in Caietul de sarcini.
(2) Asigurarea a cel putin o unitate service specializata in domeniu, autorizata de către RAR, RNTR 9,
situata in București sau pe o raza de 60 km fata de București care sa poata asigura pe toata perioada garanției
si post garanției, realizarea mentenantei Autoutilitarelor, respectiv realizarea operatiilor de întreținere si
reparații, inclusiv servicii de constatare si asistenta rutiera, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
Articol 7 - Executarea contractului
7.1. Semnarea contractului se realizează in urma notificării transmise de Achizitor Furnizorului pentru
semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile de la aceasta. Neprezentarea Furnizorului pentru semnarea
contractului, atrage declasarea acestuia, concomitent cu reținerea garanției de participare, conform art. 37 alin.
(1) lit c) din HG nr. 395/2016.
7.2. Executarea contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele parti.
Articol 8 - Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea financiara;
c)
Propunerea tehnica, inclusiv Fisa tehnica de la producător, cu dotări si caracteristici ale bunurilor
d) Instrumentul de garantare, emis in condițiile legii, pentru constituirea garanției de buna execuție sau,
după caz, dovada ca Furnizorul a deschis cont pentru rețineri succesive;
e) Angajamentul ferm de susținere din partea unui tert (daca este cazul);
d) Acordul de asociere (daca este cazul).
8.2. Orice contradicție aparuta între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate
de la art. 8.1.
8.3. In cazul in care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute in caietul de sarcini, prevalează
prevederile caietului de sarcini.
Articol 9 - Obligațiile principale ale Furnizorului
9.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze bunurile la standardele si/sau performantele prezentate în caietul de
sarcini si oferta tehnica (inclusiv anexele sale) produse care sa respecte întocmai specificațiile tehnice,
functionalitatile si cerințele de performanta prezentate detaliat în caietul de sarcini si oferta tehnica, parti
integrante ale prezentului contract. Furnizorul se obliga sa furnizeze toate bunurile menționate în propunerea
tehnica din cadrul ofertei.
9.2. Furnizorul se obliga sa asigure livrarea, punerea in funcțiune si efectuarea de probe a bunului prevăzut
la art. 4.1, in maximum 60 de zile de la semnarea contractului, în baza proceselor verbale de predare- primire,

in conformitate cu prevederile prezentului contract, a ofertei acestuia si in condițiile din documentația de
atribuire a contractului.
9.3. Furnizorul se obliga sa respecte termenul de garanție declarat in oferta, pentru bunurile ce fac obiectul
prezentului contract, conform documentației de atribuire si a ofertei.
9.4. Furnizorul are obligația de a asigura cel putin o unitate service specializata in domeniu, autorizata de
către RAR, RNTR 9, situata in București sau pe o raza de 60 km fata de București care sa poata asigura pe
toata perioada garanției si post garanției, realizarea mentenantei Autoturismelor, respectiv realizarea
operatiilor de întreținere si reparații, inclusiv servicii de constatare si asistenta rutiera.
9.5. Furnizorul se obliga sa asigure serviciile de service in garanție, după cum urmeaza:
- in perioada de garantie ofertata, costul reviziilor efectuate conform graficului de intretinere pus la dispozitie
de producatorul autovehiculelor va fi suportat integral de catre furnizor.
- costul primelor 3 revizii (conform carte tehnica producător) va fi suportat integral de către furnizor.
- Achizitorul va realiza o programare, cu cel putin 72 ore inainte de atingerea intervalului de revizie, in unitatile
service autorizate de Furnizor in vederea realizarii reviziei/intretinerii iar acesta se obliga sa programeze
revizia/intretinerea intr-un termen cat mai rapid stabilit de comun acord cu Achizitorul.
- La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, Furnizorul are obligaţia de a
constata defecțiunea in 48 de ore de la primirea notificării si intrarea vehiculului în unitatea service.
Furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea in 15 zile de la constatarea acesteia. In cazul in care,
Furnizorul nu poate respecta termenul de 15 zile menționat mai sus, acesta se obligă sa pună la dispoziția
Achizitorului, pe o perioada suplimentara de imobilizare de cel mult 30 zile (care începe după a 15-a zi de la
constatare), un produs similar până la momentul livrării către Achizitor a produsului reparat. In cazul in care
nu exista soluție tehnică de reparație, Furnizorul se angajează sa informeze Achizitorul despre faptul ca
produsul nu poate fi reparat si, totodată, sa înlocuiască produsul cu unul cu caracteristici similare într-o
perioadă convenită de comun acord de către Achizitor şi Furnizor. Produsul care, in timpul perioadei de
garanție, îl înlocuieşte pe cel defect, beneficiază de o noua perioada de garanție care curge de la data înlocuirii
produsului;
- Furnizorul are obligatia de a asigurarea cel putin o unitate service specializata in domeniu, autorizata de către
RAR, RNTR 9, situata in București sau pe o raza de 60 km fata de București care sa poata asigura pe toata
perioada garanției si post garanției, realizarea mentenantei Autoutilitarelor, respectiv realizarea operatiilor de
întreținere si reparații, inclusiv servicii de constatare si asistenta rutiera.
9.6. Furnizorul se obliga sa garanteze achizitorul contra viciilor ascunse ale bunurilor care reprezintă obiectul
contractului;
9.7. Furnizorul are obligația asigurării unui sistem eficient de furnizare a consumabilelor si pieselor de
schimb de origine, pentru asigurarea operațiunilor de intretinere si reparații in Perioada de Garanție si Post
Garanție, in conformitate cu prevederile, cu respectarea legislației si a reglementarilor in vigoare. Sistemul de
furnizare trebuie sa permită livrarea consumabilelor si a pieselor de schimb către unitatea service autorizata
astfel incat sa se permită un flux eficient al acestora si intr-un termen rapid, stabilit de comun acord cu
autoritatea contractanta, in funcție de complexitatea solicitării, conform caietului de sarcini si propunerii
tehnice;
9.8. Furnizorul are obligația de a asigura instruirea de specialitate a personalului Achizitorului cu privire la
operarea si întreținerea bunurilor care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, la data punerii in funcțiune.
9.9. Piesele de schimb vor fi însoțite de Certificat de conformitate, dacă producătorul este dintr- un stat
membru UE sau de certificat de origine dacă producătorul este dintr-un stat din afara UE. Piesele de schimb
vor fi insotite de certificat de garanție conform reglementarilor in vigoare. Pe perioada garanției toate piesele
schimbate/înlocuite, accesoriile, etc. devenite deșeuri vor fi preluate, fără costuri suplimentare de către
furnizor. Furnizorul are obligația de a prelua si de a elimina deseurile rezultate in urma operațiunilor de
service/ executarea reparațiilor (remedierea defecțiunilor) pe toata perioada derulării contractului, fara costuri
suplimentare pentru Compania Municipala Străzi, Poduri si Pasaje București S.A.;
9.10. Furnizorul se obliga sa asigure serviciile de service in perioada de garanție (conform manualului de
intretinere emis de către producător), doar cu piese originale. Furnizorul va comunica unitățile service
prestatoare, precizând denumirea, adresa, număr de telefon, persoane de contact.
9.11. Furnizorul se obliga sa presteze toate serviciile aferente livrării bunului, respectiv activitati legate de
furnizarea bunului, cum ar fi: transportul, asigurarea, incarcarea, descărcarea si orice alte asemenea obligații

care revin furnizorului prin contract.
9.12. Furnizorul se obliga sa furnizeze bunul si sa presteze serviciile in perioada convenita si in conformitate
cu obligațiile asumate prin prezentul contract, documentația de atribuire, propunerea sa tehnica si financiara
si anexele care fac parte integranta din prezentul contract.
9.13. Furnizorul este responsabil pentru obținerea oricăror omologări, autentificări, înmatriculări, autorizări
si alte asemenea, astfel incat bunurile furnizate in baza contractului sa poata fi comercializate si utilizate pe
teritoriul României potrivit destinației, in conformitate cu legislația si reglementările aplicabile.
9.14. Furnizorul se obliga sa despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamatii si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de utilajele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în
legătură cu bunurile achiziționate; si ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu
excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
Achizitor si a ofertei înaintate de Furnizor.
9.15. Furnizorul are obligația întocmirii corecte a facturilor, avand toate elementele de identificare ale
acesteia, inclusiv ale Achizitorului menționate corect conform documentelor legale în vigoare. Transmiterea
unei facturi cu elemente greșite si/sau greșeli de calcul, identificate de Achizitor, urmare a înregistrării acesteia
atrage după sine obligația Furnizorului de a o storna si de a transmite o noua factura.
9.17 Furnizorul va executa Contractul manifestând grija si diligenta necesare, incluzând livrarea la destinație,
remedierea oricăror eventuale defecte ale Bunurilor Furnizate.
9.18 Furnizorul se va asigura ca toate livrările, serviciile de garanție, post garanție si mentenanta vor fi
executate de operatori economici si personal, autorizați conform legislației în vigoare, cu conditia ca
Achizitorul sa apeleze la unitatile autorizate respective. De asemenea, Furnizorul se va asigura de obținerea
oricăror altor autorizații necesare (unde este cazul) conform legislației în vigoare si de luarea la cunoștința a
celorlalte autorizații obținute, de Achizitor.
9.19 In cazul in care Furnizorul se afla in imposibilitatea repararii bunului defect intr-un termen ce depaseste
15 zile, acesta se obligă sa pună la dispoziția Achizitorului, pe o perioada suplimentara de imobilizare de cel
mult 30 zile (care începe după a 15-a zi de la constatare), un produs similar până la momentul livrării către
Achizitor a produsului reparat. In cazul in care nu exista soluție tehnică de reparație, Furnizorul se angajează
sa informeze Achizitorul despre faptul ca produsul nu poate fi reparat si, totodată, sa înlocuiască produsul cu
unul cu caracteristici similare într-o perioadă convenită de comun acord de către Achizitor şi Furnizor.
Produsul care, in timpul perioadei de garanție, îl înlocuieşte pe cel defect, beneficiază de o noua perioada de
garanție care curge de la data înlocuirii produsului.
9.20 Pe durata Perioadei de Garanție, pentru toate defecțiunile aflate in responsabilitatea sa, Furnizorul va
suporta toate costurile pentru repunerea in funcțiune a bunului, inclusiv cele legate de tractarea acestuia in
cazul penelor imobilizanta acoperite de garantie.
Articol 10 - Obligațiile Achizitorului
10.1. Achizitorul se obliga sa recepționeze bunurile în termenul convenit. Recepția va fi efectuata cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
10.2. Achizitorul se obliga sa desemeneze persoane care vor participa la efectuarea de probe si vor fi instruite
la punererea in funcțiune a bunului si va consta in prezentarea static a functionalitatilor vehiculelor. Punerea
in funcțiune va fi efectuata cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
10.3. Achizitorul se obliga sa plateasca Furnizorului contravaloarea bunurilor furnizate, conform prevederilor
contractuale.
10.4 Pentru produsele furnizate, furnizorul nu va solicita plata in avans, iar achizitorul nu va face plati in
avans in nicio situatie.
10.5 Achizitorul va acorda Furnizorului toate imputernicirile necesare pentru îndeplinirea in numele
Achizitorului a oricăror formalități necesare livrării si punerii in funcțiune.
Articol 11 - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligațiilor
11.1 Achizitorul este indreptatit sa pretindă penalitati de 0,1% din prețul bunului nelivrat, pentru fiecare zi
de intarziere, in cazul in care Furnizorul executa cu intarziere obligația de livrare, pana la îndeplinirea efectiva
a obligațiilor.

In cazul în care Achizitorul, din culpa sa, nu îsi onorează obligațiile in perioada prevăzută la art. 5.4,
atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata,
pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenta a sumelor restante, pana la îndeplinirea efectiva a
obligațiilor.
11.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, în mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de dauneinterese. Prin mod culpabil si repetat se intelege actiunea de neindreptare a aspectelor sesizate de 3 ori.
11.4 Achizitorul îsi rezerva dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisa adresata Furnizorului,
fara nici o compensație, daca acesta din urma da faliment, cu condiția ca aceasta anulare sa nu prejudicieze
sau sa afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Furnizor. In acest caz, Furnizorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale
a contractului.
Alocarea riscurilor în cadrul contractului, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităților pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale
11.5 Penalitațile de întarziere și dobânda sunt exigibile de plin drept, fară anunț prealabil, din ziua imediat
urmatoare datei de scadență potrivit condițiilor contractuale.
11.6 În situația întarzierii îndeplinirii corespunzătoare (cantitativ si calitativ) a unor obligații ale furnizorului,
precum și in situația neîndeplinirii totale sau parțiale a obligațiilor contractuale ale acestuia, achizitorul este
în drept sa aplice, în funcție de nevoia sa de consum, următoarea sancțiune: acceptarea îndeplinirii
corespunzătoare și cu întarziere a obligațiilor cu aplicarea (deducerea) penalitaților de întarziere enumerate
mai sus;
11.7 Penalitațile de întarziere, astfel cum sunt prevazute mai sus, sunt supuse actualizării în raport de indicele
de inflație și pot fi deduse din garanția de buna executie, dupa prealabila notificare a furnizorului de catre
achizitor.
11.8 În situația în care contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute mai sus, cu excepția încetarii
înainte de termen cu acordul ambelor părți contractante, iar furnizorul, din motive imputabile doar acestuia,
nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, achizitorul este în drept sa aplice furnizorului plata de daune interese.
11.9 În situația în care contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute mai sus cu excepția încetarii
înainte de termen cu acordul ambelor părți contractante, iar achizitorul, din motive imputabile doar acestuia,
nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, furnizorul este în drept să aplice achizitorului plata de daune interese.
11.10 În situația in care împotriva furnizorului a fost declanșata procedura insolvenței, achizitorul isi rezerva
dreptul de a solicita denunțarea unilaterala a contractului printr-o notificare scrisă în condițiile legii. In acest
caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
11.2

Clauze specifice
Articol 12 - Livrarea si documentele care însoțesc bunurile
12.1 Furnizorul are obligația de a livra bunurile conform ofertei, în baza proceselor verbale de predare-primire,
la depozitul furnizorului din Bucuresti / Ilfov, locatie ce va fi stabilita de comun acord, respectiv în termenul
de livrare de maxim 60 de zile de la semnarea contractului.
12.2 La livrarea bunurilor, pentru fiecare dintre acestea, Furnizorul va transmite Achizitorului, următoarele
documente:
a) factura fiscala (semnata si stampilata);
b) autorizație de circulație provizorie valabila 90 zile .
c) numere provizorii de circulație
d) carte de Identitate CIV,cu elemente de securizare, eliberate de RAR, va mentiona inclusiv nivelul emisiilor
de CO2 ale autovehicului exprimat in g/km.
e) manualul de utilizare/operare si intretinere, in limba romana, cuprinzand datele tehnice, instructiuni

detaliate pentru intretinere si exploatare;
f) carnet de garanție si fisa de întreținere a bunului;
g) certificate de calitate, certificate de conformitate (COC), conform ofertei.
h) proces verbal de predare-primire;
i) orice alte documente necesare transferului de proprietate, cat si alte documente pentru a putea utiliza bunul
conform destinației, in condițiile legale, pe teritoriul României.
12.3 Toate documentele prevăzute la 12.2 se vor emite de către Furnizor pe numele Achizitorului, care devine
proprietarul bunului după primirea si receptionarea acestuia.
12.4 Certificarea de către Achizitor a faptului ca bunurile au fost livrate în totalitate se face după recepție si
punerea in funcțiune, prin semnarea de primire de către comisia de recepție a procesului-verbal de recepție
cantitativa-calitativa, precum si a procesului verbal de punere in funcțiune.
12.5 Livrarea bunurilor se considera încheiața în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
privind recepția.
12.6 Serviciile de livrare a bunurilor si punerea in funcțiune a acestora, după caz, se fac pe cheltuiala
furnizorului, astfel: vânzătorul livrează bunurile in mijloacele de transport adecvate la locul stabilit cu
cumpărătorul. Vânzătorul acopera toate costurile pentru livrarea si descărcarea autoturismelor la locația
stabilita la punctul 12.1, si suporta toate costurile legate de descărcarea bunurilor la destinație, iar acesta nu
are dreptul sa refactureze aceste costuri cumpărătorului. Vânzătorul acopera formalitățile de vămuire la export,
inclusiv costul formalităților de vămuire la import in Romania, daca este cazul.
Articol 13 - Recepție, inspecții si teste
13.1. Achizitorul prin reprezentantul sau are dreptul de a inspecta și/sau testa bunurile pentru a verifica
conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.
13.2. Inspecțiile si testele din cadrul recepției finale se vor face de către Comisia de recepție nominalizata de
Achizitor conform legislației în vigoare, la sediul acesteia, si va consta în:
a) recepție cantitativa - presupune idențificarea fizica a bunurilor si verificarea subansamblelor componențe
daca sunț idențice cu cele specificațe în anexa la conțracț;
b) recepția calitativa presupune verificarea funcționarii bunurilor în parametrii indicați de documentația
aferenta si se va face la data recepției, la sediul Achizitorului, în prezenta reprezentantului/reprezentantilor
desemnat/desemnati in acest sens de către Furnizor, întocmindu- se un proces-verbal care sa evidențieze
eventualele lipsuri, deteriorări, defecte etc.
c) recepția cantitativa si calitativa se va finaliza cu încheierea procesului-verbal de punere in funcțiune.
13.3. Daca vreunul dintre bunurile inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, Achizitorul are dreptul
sa-l respingă, iar Furnizorul are obligația, fara a modifica prețul contractului:
a) de a înlocui bunurile refuzate, numai în cazul în care nu exista soluție tehnica de reparație (de aducere la
conformitate); sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca bunurile sa corespunda specificațiilor lor tehnice.
13.4. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa si daca este necesar de a respinge, nu va fi limitat sau amânat
datorita faptului ca bunurile au fost inspectate si testate de Furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant
al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finala.
13.5. Prevederile clauzelor 13.1 - 13.4 nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligația asumării garanțiilor sau de
alte obligații prevăzute în contract.
Articol 14 - Asigurări si riscuri
14.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet bunurile furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare si livrare, în funcție de termenul comercial de livrare
convenit.
14.2. Riscurile ce pot aparea in desfasurarea contractului cu privire la indeplinirea obligatiilor asumate si
receptiile sunt:
✓ Schimbari substantiale in conditiile contractuale pentru a permite mai mult timp de furnizare si preturi
mai mari pentru Furnizor; Ca si masura de prevenire se solicita prin caietul de sarcini un termen de
livrare de maxim 60 de zile, astfel incat furnizorul sa poata derula in conditii optime obligatiile
contractuale fara a fi nevoie de prelungiri sau ajustari de pret.
✓ Schimbari ale specificatiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentatie; Ca si

masura de prevenire, Achizitorul impune prin caietul de sarcini si anexele acestuia, specificatii clare
privind parametrii tehnici minim acceptati pe care trebuie sa-i indeplineasca produsul ofertat.
✓ Plata cu intarziere a facturilor, amanarea platilor pentru a fi revizuite in scopul cresterii valorii
contractelor; Ca masura de prevenire, a se vedea Art. 11 din contract.
✓ Plata temporara in avans, fara temei; Ca si masura de prevenire, a se vedea Art. 10.4
Articol 15 - Perioada de garanție acordata bunurilor
15.1. Furnizorul are obligația de a garanta ca Autoturismele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, avand
anul de fabricație minim septembrie 2018 conform cerințelor tehnice si structura materialelor. De asemenea,
Furnizorul are obligația de a garanta ca toate Autoturismele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect
ca urmare a proiectului, materialului sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul si/sau materialul e
cerut în mod expres de către Achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului si ca acestea vor
funcționa în condiții normale de funcționare.
15.2. Perioada de garantie acordata bunurilor de catre Furnizor este de …… luni si incepe cu data punerii in
functiune a acestora. Consumabilele aferente primelor 3 revizii in conformitate cu recomandarile
producatorului si manopera aferenta montarii acestora, vor fi suportate de furnizor, respectiv vor fi gratuite
pentru Achizitor.
15.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamatie ce apare
în conformitate cu aceasta garanție.
15.4. La primirea unei astfel de notificări, daca defecțiunea face obiectul garanției, lucrările de reparații si
înlocuirea pieselor defecte este gratuita, Furnizorul având obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui
bunul (daca nu exista soluție tehnica de reparație) în perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru
Achizitor.
15.5. Daca Furnizorul, după ce a fost înstiintat, nu reușește sa remedieze defectul în perioada convenita,
Achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele Furnizorului si fara a aduce niciun
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea fata de Furnizor prin contract.
15.6. Garanția acordata bunurilor este distincta de garanția de buna execuție.
15.7. Furnizorul garanteaza asupra viciilor ascunse si calitatii bunurilor, prevederile art 1710 - art. 1718 din
Codul Civil fiind aplicabile.
Articolul 16 - Garantia de buna execuție a contractului
Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis
de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine
anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) și (5) din HG 395/2016 aplicându-se în mod corespunzător.
16.2 Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din
valoarea acestuia fara TVA, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea acestuia, printr-un virament
bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate
de asigurări, care devine anexă la contract, fie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi
parțiale.
16.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește din culpa
sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție
achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât furnizorului, cât și emitentului instrumentului de garantare,
precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. In situația executării
garanției de bună execuție, parțial sau total, furnizorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la
restul rămas de furnizat.
16.4 Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la plata
facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.
16.1

Articol 17 - Amendamente
Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data

încheierii contractului sau care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora, cu excepția prețului
contractului.
Articol 18 - Intârzieri în îndeplinirea contractului
18.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenita, respectiv termenul
de livrare si punere in funcțiune.
18.2. Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu respecta termenul de livrare sau de prestare a
serviciilor, acesta are obligația de a notifica Achizitorul cu cel puțin 5 zile înainte. Modificarea datei de
furnizare asumate prin termenul de livrare se face cu acordul partilor, prin act adițional.
18.3. In afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere
în îndeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Furnizorului, penalitati echivalente
cu 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere din valoarea bunurilor nelivrate la termen, până la îndeplinirea efectivă
a obligațiilor.
Articol 19 - Cesiunea
19.1. In prezentul contract este permisa doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, cu acordul
achizitorului, obligațiile născute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate inițial.
Articol 20 - Forța majora
20.1 Forța majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.
20.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor până la apariția acesteia.
20.4 Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.
20.5 Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti încetarea cauzei
acesteia în maximum 5 zile de la încetare.
20.6 Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
21. Subcontractanti. Asociere. Terți Susținători (daca este cazul)
21.1. Furnizorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractantul declarat in cadrul procedurii de
atribuire al contractului, în aceleași condiții în care furnizorul a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 Furnizorul are obligația de a prezenta la semnarea contractului, contractul de subcontractare incheiat
intre furnizor, in calitate de furnizor si ........................................................................ . in calitate
de subcontractant, insotita de copii ale contractului încheiat cu acesta, urmând sa se constituie în Anexa la
prezentul contract.
21.3. (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul,
inclusiv de activitatea subcontractanților.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizor de modul în care își îndeplinește partea
sa din contract.
21.4. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executării contractului, cu condiția ca
schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substanțiala a contractului. Schimbarea subcontractantului
se va face cu acordul scris al Achizitorului. Furnizorul va transmite toate documentele solicitate de către
Achizitor, certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situații de excludere si
a resurselor/capabilitatilor corespunzător partii lor de implicare in contract.
21.5. Dacă Furnizorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice toate aceste persoane
vor răspunde solidar de îndeplinirea obligațiilor din prezentul Contract. Persoana desemnată de asociere să
acționeze în numele sau în cadrul contractului va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual
asocierea. Orice modificare a componenței asocierii, fără acordul prealabil scris al achizitorului va fi
considerată o încălcare a prezentului contract.

Achizitorul poate solicita ca furnizorul si tertul susținător sa răspundă in mod solidar pentru executarea
contractului.
21.7. In cazul în care furnizorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului, prin susținerea
acordată de către terț conform Angajamentului asumat, achizitorul va solicita furnizorului ca, prin actul
încheiat cu terțul susținător să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament
ferm.
21.8. Tertul susținător are obligația sa răspundă necondiționat fata de achizitor pentru neexecutarea oricărei
obligații asumate de către furnizor in baza contractului.
21.9. Tertul susținător are obligația de a răspunde pentru prejudiciile cauzate achizitorului ca urmare a
nerespectarii obligațiilor prevăzute in Angajamentul asumat.
21.10. Tertul susținător are obligația de a renunța definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție
de neexecutare atat fata de achizitor cat si fata de furnizor care ar putea duce la neexecutarea parțiala sau totala
sau la executarea cu întârziere sau in mod necorespunzator a obligațiilor asumate de către tertul susținător prin
Angajamentul asumat.
21.6.

Articol 22 - Soluționarea litigiilor
22.1. Achizitorul si Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
22.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul si Furnizorul nu reusesc sa rezolve
în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele
judecătorești competente din România.
Articol 23 - Incetarea contractului, rezilierea
23.1. Incetarea contractului
Contractul de furnizare încetează în condițiile legii prin executare, acordul de voința, denunțare unilaterala,
astfel:
a) la expirarea duratei contractului si a oricărei prelungiri a acesteia;
b) prin acordul scris al ambelor Parti;
c) în caz de Forța Majora conform prevederilor art. 20 din prezentul contract.
d) daca Furnizorul, din vina sa exclusiva, nu si-a îndeplinit obligația de livrare a bunurilor în termen de
maxim 60 de zile de la semnarea contractului, daca perioada nu a fost modificata conform art 18.2.
La încetarea contractului părțile sunt liberate de obligațiile asumate, însă, sunt tinute la repararea prejudiciilor
cauzate si, după caz, la restituirea prin echivalent a prestațiilor primite în urma încheierii contractului.
In cazul încetării contractului conform art. 23.1. lit. d), Achizitorul va retine garanția de buna execuție
constituita de Furnizor.
23.2. Rezilierea contractului
Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune interese, fara
alte formalități si fara intervenția vreunei autoritati sau instanțe judecătorești, în oricare dintre situațiile
următoare, dar nelimitându-se la acestea:
a) Furnizorul nu furnizează bunurile conform cu prevederile prezentului contract;
b) Furnizorul nu se conformează într-o perioada de cel mult 15 zile notificării emise de către Achizitor care îi
solicita remedierea executării necorespunzatoare sau neexecutarii obligațiilor din prezentul contract care
afecteaza furnizarea corespunzătoare si la timp a bunurilor conform prevederilor contractului;
c) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre
judecătoreasca definitiva;
d) Furnizorul se afla în culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care
Achizitorul o poate justifica;
e) împotriva Furnizorului a fost pronunțata o hotărâre definitiva cu privire la frauda, corupție, implicarea întro organizație criminala sau orice alta activitate ilegala în dauna intereselor financiare ale Uniunii Europene;
f) Aparitia oricărei alte incapacitati legale care sa împiedice executarea prezentului contract;
g) Furnizorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecatorul-sindic

23.3. In urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, Furnizorul poate rezilia prezentul contract daca

Achizitorul:
a) nu îsi îndeplinește obligația de plata către Furnizor a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări
din partea Achizitorului, după expirarea termenului limita prevăzut în prezentul contract;
b) suspenda furnizarea bunurilor pentru mai mult de 30 de zile pentru motive nespecificate în prezentul
contract sau independente de culpa Furnizorului.
23.4. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit anterior acesteia
în temeiul prezentului contract.
23.5. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul partii
lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune- interese.
23.6. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariția
unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
23.7. în cazul prevăzut la clauza 22.6., Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.
Art 24 Protecția datelor cu caracter personal
24.1 Datele cu caracter personal ale reprezentanților Partilor, la care Achizitorul/Furnizorul, in calitate de
operatori de date, sau persoanele împuternicite, care prelucrează date cu caracter personal, vor avea acces în
derularea prezentului contract, se vor prelucra in condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 - privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
24.2 Părțile nu prefigurează ca in baza prezentului Contract sa fie transmise alte date cu caracter personal
decât informațiile de contact ale persoanelor implicate in executarea Contractului din partea Partilor, afiliatilor
sau subcontractorilor acestora, respectiv a reprezentanților legali/imputemicitilor acestora, respectiv nume,
prenume, funcția, adresa de business, nr. de telefon si email de business, precum si date ce privesc executarea
contractului, cum ar fi data livrărilor si alimentarilor cu carburant, numere de inmatriculare autovehicule,
semnaturi etc.
24.3 Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte Parti/reprezentanților celeilalte
Parti în scopul executării acestui Contract, precum si pentru a-și îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de
legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportărilor interne,
aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislației aplicabile etc., in condițiile Regulamentului
General privind protecția datelor.
24.4 Părțile au obligația de a informa direct, conform art. 12 si 13 din Regulamentul General privind protecția
datelor, reprezentanții sau salariații săi împuterniciți in relația cu Achizitorul, respectiv Furnizorul cu privire
la prelucrarea datelor lor de către cealalta parte, pentru scopuri de gestionare a Contractului, pentru verificările
si raportările prevăzute de legislația aplicabila, pentru îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, precum si in alte scopuri legitime in funcție de relația
contractuala.
24.5 Părțile vor asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum prevede
articolul 32 din Regulamentului General privind protecția datelor. Astfel Părțile se obligă sa ia și să aplice
toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva
oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva
procesării ilegale.
24.6 Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate astfel de Parti au drepturile prevăzute de către articolele
15 -22 din Regulamentului General privind protecția datelor, respectiv:
• dreptul de acces la date conform art. 15;
• dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
• dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
• dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
• dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
• dreptul de a obiecta, conform art. 21;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;

• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter

Personal și justiției.
24.7 Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate de către persoana vizata printr-o cerere scrisă, semnată si

datată, transmisă la următoarele date de contact:
i) SC ..................................... ,
Sediu: ............................................... ;
Adresa de email: ...........................................
(ii) Societatea COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCURSTI SA Sediu: Bd.
Dinicu Golescu nr 36, etaj 5 si 6, sector 1, Bucuresti
Email: office@cmsppb.ro
24.8 Partea va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condițiile prevăzute de Regulamentul

General privind protecția datelor.
24.9 De asemenea, Responsabilului cu protecția datelor al fiecărei Parti poate fi contactat, prin posta, la
adresa sediului Partii, menționând ca destinatar pe plicul de corespondenta numele Societății, in atentia
„Responsabilului cu protecția datelor".
Articol 25 - Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba româna.
Articol 26 - Comunicări
26.1. Orice comunicare dintre parti referitoare la contract, trebuie sa fie transmisa în scris si trebuie înregistrata
atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.
26.2. Comunicările între parti se pot face prin posta sau e-mail.
Articol 27 - Dispoziții finale
27.1 Responsabilul cu derularea contractului din partea Achizitorului este ..........................., telefon: ............
................................................ e-mail : .............................
Responsabilul cu derularea contractului din partea furnizorului este : ............................. , telefon: , e-mail:
.........................................
Părțile au înțeles sa încheie azi ......................................... prezentul contract în 3 (trei) exemplare
originale, având aceeași valoare juridica, unul la Funizor si doua la Achizitor.
ACHIZITOR,

FURNIZOR,

