TNĂ S.A.
CN POSTA ROMANA SA
Nr. ______ /___________

SC
Nr. ______/_________

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE

1. Parti contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările
şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
între
COMPANIA NATIONALA POŞTA ROMÂNĂ S.A. cu sediul în B-dul Dacia nr. 140, sector 2, Bucureşti,
tel: 021-200.73.03, 021-200.73.04, fax: 021-200.74.11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/8636/1998, Cod de inregistrare fiscala RO 427410, Cont bancar(cod IBAN): RO23 BPOS 8500
2717 790 ROL02, deschis la BANCPOST Reprezentanta, reprezentată prin Director General ..............,
în calitate de Achizitor, pe de o parte
si

S.C. .............................. SRL cu sediul în ... ..............................., ........., nr .... telefon:........;
fax:......., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J ............., Cod de inregistrare fiscala RO
..........., Cont bancar (Cod IBAN): RO.............................., deschis la ...........................,
reprezentată legal prin Director General ..................., în calitate de Furnizor, pe de alta parte.

2. Definiţii:
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care furnizorul are obligaţia de a le livra conform
contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerata forţă majoră
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un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1.În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2.Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
4.Obiectul principal al contractului
Obiectul contractului îl constituie achizitia de ...............................:
5. Pretul contractului si modalitati de plata
5.1 Preţul este cel prevăzut la cap. 4 Obiectul contractului, este franco – depozite beneficiar si
include ecovaloare si cheltuielile de ambalare, transport, demontare - montare si echilibrare pe janta.
Valoarea contractului, conform situaţiei prezentate la cap. 4 Obiectul contractului, este de xxxxxxx lei
fara TVA, la care se adauga xxxxx lei T.V.A.
Preţul este ferm pentru toată cantitatea contractată, pe toată durata contractului.
Plata se va efectua în baza facturii fiscale, insotita de copia procesului verbal de predare-primire
semnat de ambele parti si avizul de insotire a marfii la 30 de zile de la data primirii acestora prin ordin
de plată, în contul menţionat de furnizor în contract/factura.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 3 luni, incepand cu data semnarii acestuia
parti.

de catre ambele

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe după semnarea acestuia de catre ambele parti si constituirea
garanţiei de bună execuţie de catre furnizor.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică;
c) propunerea financiară;
d) garantia de buna executie;
e) alte anexe la contract.

9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1 Furnizorul se obliga sa livreze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in
propunerea tehnica.
9.2 produsele, vor fi livrate in termen de maxim 30 zile calendaristice de la inceperea executarii
contractului, si vor fi insotite de aviz de insotire a marfii, proces verbal de predare-primire, certificat de
calitate si garantie.
9.3 Furnizarea produselor se va efectua la Depozitele achizitorului.
9.4 Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate;
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
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9.5 Furnizorul va asigura in mod obligatoriu, transport si instalarea, unde este cazul, fara costuri
suplimentare pentru achizitor.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenele convenite.
10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit conform
art. 5 din Contract.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 Partea care nu a efectuat sau a efectuat cu întârziere obligaţiile pe care şi le-a asumat prin
prezentul contract, datorează celeilalte părţi penalităţi.
11.2 Penalitatile calculate şi percepute vor fi de 0,10 % din valoarea operatiunilor neefectuate, pentru
fiecare zi de intarziere.
11.3 Aceste penalitati se refera la livrarile sau platile facute in afara termenelor stabilite precum şi la
neprezentarea în condiţiile prevăzute la capitolul 12 a Garanţiei de bună executie şi se calculează la
valoarea articolelor nelivrate în termenul stabilit sau a plăţilor neefectuate în termenele contractuale
stabilite, precum şi la valoarea Garantiei de Buna Executie.
Valoarea penalitatilor va fi platita de catre furnizor sau achizitor in maxim 20 zile de la notificare.
Părţile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă a tuturor diferendelor apărute pe
parcursul derulării contractului.
În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, diferendul va fi supus rezolvării instanţei
de drept comun.
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului sub forma de
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,
Ordin de plata nepurtator de dobanda sau prin conventie de depozit colateral, in cuantum de
xxxxxxxlei (5% din valoarea de atrbuire a contractului, respectiv 2,5% in cazul in care furnizorul este
IMM).
In cazul in care Furnizorul constituie garantia de buna executie prin conventie de depozit colateral,
deschiderea si alimentarea depozitului colateral cade in sarcina Furnizorului iar eliberarea sumelor catre
Achizitor se va face fara obtinerea consimtamantului prealabil al Furnizorului.
Garantia de buna executie a contractului este valabila pe toata durata contractului.
12.2 Garantia de buna executie a contractului va fi pusa la dispozitia achizitorului de catre furnizor in
termen de maximum 10 zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract de catre ambele parti.
12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi executa, executa cu intraziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.
13. Alte responsabilitati ale furnizorului
13.1 Furnizorul are obligatia de a asigura livrarile produselor prevazute in contract cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
13.2 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor conform termenelor de livrare
convenite. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de livrare
utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
14. Alte responsabilitati ale achizitorului
14.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia furnizorului orice facilitati si/sau informatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
15. Receptie si verificari
15.1 Furnizorul se obligă să nu livreze alte produse fata de cele prezentate in oferta.
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15.2 Livrarea produselor se face pe bază de recepţie cantitativă care se va efectua la depozitele
achizitorului conform avizului care insoteste marfa.
Anunţarea achizitorului pentru primirea produselor este în sarcina furnizorului şi se face telefonic sau
prin fax cu cel puţin 2 zile înainte de data livrării.
Recepţionarea cantitativa se confirmă prin semnarea Procesului verbal de predare- primire, a Facturii
Fiscale si Avizului de Insotire a Marfii la primirea produselor.
În cazul în care cantităţile recepţionate nu corespund cu cele din Factura fiscala/Avizul de Insotire a
Marfii, constatările făcute cu ocazia verificării cantitative se consemnează în procesul - verbal în care se
trec elementele de identificare a produsului. Procesul - verbal de receptie va fi semnat atât de furnizor
cât şi de achizitor prin reprezentanţii săi. Furnizorul garantează acoperirea eventualelor lipsuri apărute
la recepţia produselor în maxim 5 zile lucrătoare, termen cu care se decalează şi efectuarea plăţii.
Recepţia calitativă se efectuează la darea in consum a produsului.
Informarea asupra deficienţelor calitative se face în maxim 5 zile din momentul detectării acestora.
Pentru eventualele deficienţe calitative, achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului
articolele reclamate, in vederea expertizarii.
15.3 Achizitorul, prin subunitatile sale, are dreptul sa emita reclamatii privind calitatea produselor
livrate in urmatoarele conditii:
- pentru defectele evidente si vizibile, reclamarea neincadrarii in normele de calitate se va efectua la
consumul produsului, intocmindu-se un proces verbal de constatare;
- pentru defectele si viciile ascunse, reclamarea se va putea face in termenul de garantie oferit de
furnizor, constatarea si decizia de inlocuire luându-se in prezenta reprezentantilor furnizorului.
Deficienţele calitative constatate vor fi tratate ca vicii ascunse şi se vor comunica in scris furnizorului în
cel mult 5 zile de la constatare. Furnizorul este obligat sa dea curs reclamatiilor primite in termen de
24 ore de la ora informarii pentru Bucuresti si 48 ore de la ora informarii in cazul celorlalte localitati.
Reclamaţiile se vor rezolva pe cheltuiala furnizorului.
15.4 Inlocuirea produselor reclamate si acceptarea ca necorespunzatoare se va efectua in termen de 7
zile de la decizia de acceptare, toate procedurile implicate pentru inlocuire urmând a se efectua pe
cheltuiala furnizorului.
15.5 Furnizorul raspunde pentru culpa proprie si a prestatorilor sai in legatura cu deficientele calitative
constatate ce provin din materiale, manopera sau conceptie defectuoasa. Livrarea de produse la alta
calitate, mai slaba decat cea convenita, se trateaza drept viciu ascuns.
15.6 Ambalarea si marcarea produselor se vor face in conformitate cu prevederile normelor interne ale
producatorului, furnizorul având dreptul si obligatia sa propuna si sa asigure un ambalaj corespunzator
care sa garanteze integritatea produselor in timpul transportului si depozitarii. Riscul depozitarii
produselor in timpul transportului cade exclusiv in sarcina furnizorului.
In cazul produselor coletizate, furnizorul are obligatia sigilarii coletelor.
15.7 Furnizorul are obligatia sa precizeze si achizitorul are obligatia sa respecte normele de pastrare
(umiditate, temperatura, lumina, etc.) pentru produsele livrate. Aceste norme de pastrare vor fi
precizate in cadrul Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate ce va insoti produsele la
livrare.
15.8 Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei
coletelor (paleti lemn, foi de protectie, etc.) raman in proprietatea achizitorului.
Costul ambalajelor este inclus in pretul produselor.
Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau
deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul de livrare
stabilit.

16.

Perioada de garantie acordata produselor

16.1 Furnizorul garanteaza ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si in conformitate
cu specificatiile din Caietul de sarcini. De asemenea, furnizorul garanteaza ca toate produsele furnizate
prin contract nu vor avea nici un defect.
16.2 Garantia oferita de catre furnizor pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract este de 12
luni, termen calculat de la data livrarii produselor.
Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.
16.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce
apare in conformitate cu aceasta garantie.
La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui
produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul
perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie care
curge de la data inlocuirii produsului.
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Achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala furnizorului si fara a
aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin
contract daca acesta, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada
convenita.
17. Ajustarea pretului contractului
17.1 Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt date de insumarea
preturilor unitare prevazute la cap. 4 – Obiectul contractului .
17.2 Pretul contractului este ferm si nu se modifica pe toata durata contractului.
18. Amendamente
18.1 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.
19. Cesiunea
19.1 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute
ramanind in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
20. Forta majora
20.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
20.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor
21.1 Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
21.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile contractante nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti de la sediul achizitorului.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicari
23.1 (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
23.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris
a primirii comunicării.
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24. Incetarea contractului
24.1 Nerespectarea in mod culpabil a obligatiilor asumate in prezentul contract, de catre una din parti,
da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fara a fi nevoie de interventia
instantei de judecata si fara alte formalitati, ca efect al unui pact comisoriu de grad II, pe baza unei
notificari prealabile de 30 zile calendaristice.
24.2 Contractul poate inceta prin denuntarea unilaterala de catre oricare dintre parti cu o notificare
prealabila de 30 de zile calendaristice.
24.3 Partile pot conveni, deasemenea, incetarea de comun acord a prezentului contract.
24.4. Prezentul contract inceteaza de drept:
-prin expirarea valabilitatii contractului;
24.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz,
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denunţării unilaterale a contractului.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, ......................., prezentul contract în 3 (trei) exemplare, un
exemplar pentru furnizor si doua exemplare pentru achizitor, si contine …. pagini si anexe.
26. Invalidarea clauzelor
26.1 In cazul in care o prevedere a prezentului contract se perima, devine ilegala, nula sau imposibil
de executat ca urmare a incidentei unui act legislativ ulterior semnarii prezentului contract, celelalte
prevederi contractuale isi mentin valabilitatea, in masura in care este posibil si nu contravin noilor
cerinte legale.
26.2 In situatia in care noile reglementari, care nu erau in vigoare la data semnarii prezentului
contract, contravin total sau partial celorlalte prevederi contractuale, partile convin renegocierea cu
buna-credinta a clauzelor respective.

Achizitor,
C.N. POSTA ROMANA SA

Prestator,
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