
ADM. GRADINA ZOOLOGICĂ 
Nr. intrare " > 

Nr, kş\rurJh. ... 
Anul.20.Jjt. Luna ..X.. Ziua 

Contract de furnizare 
nr. 300/04.01.2016 

In temem] OUG 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, intre 

ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICĂ, adresa; str. Vadul Moldovei, nr. 4, 
sector 1, telefon/fax: 021-269.06.02/021-269.06.05, codul fiscal 4505375, cont IBAN 
R057 TREZ 24G6 7500 0200 302X, Trezorerie Sector 1, reprezentată prin Director Dr. Ancuta 
Elena Oprea, în calitate de achizitor, pe de o parte si 

S.C. MIBOS PROJECT S.R.L. cu sediul in Comuna Dragoslavele, Judeţul Argeş, tel/fax: 
0744.774.479, cod fiscal ROI7423870, înmatriculata la ORC cu nr. J03/650/2005 
cont IBAN: RO86TREZ0465069xxx009483, deschis la Trezoreria Piteşti, reprezentata prin 
Director General Mihail Bosoiu, în calitate de furnizor, pe de alta parte, a intervenit prezentul 
contract. 

2. Definiţii 
2. 1. In următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale. 
b. achizitor si furnizor - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 
c. preţul contractului - preţul platibil furnizorului de către achizitor, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - pâinea intermediara destinata hranirii animalelor, conforma normelor si 

cerinţelor aplicabile pentru conformitate 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcţiune, asistenta 
tehnica in perioada de garanţie, si orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin 
contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esenţiala 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 
produselor si serviciilor poate fi distincta de naţionalitatea furnizorului. 

g. destinaţie finala - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. forţa majora - eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului si care face 
imposibila executarea, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci 
enunciativa. Nu este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din parti; 

i. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3. 1. In prezentul contract, cu excepţia 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 reprezintă zile calendaristice daca nu se 

specifica iri mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 
4. 1. Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda si sa livreze, PAINE 

INTERMEDIARA pentru hrana animalelor, Cod CPV: 15811100-7. Consumul estimat 
este 420 buc/luna, pentru o perioada de 4 luni. Cantitatea totala va fi de 1.680 buc. si va fi 
livrata incepand de la 04.01.2016 pana la 30.04.2016. 

Nr. 
crt. 

Denumire produs LV 
M 

Cant. 
Lunara 

Cant. 
totala 

PU 
lei 

Valoare fara TVA 
(lei) 

1 Paine intermediara 
(500gr.) 

buc 420 1.680 1,30 2.184,00 

4 .2 . Cantitatea lunara de pâine 420 buc, va fi livrata de 3 (trei) ori pe săptămâna. 
4. 3. Achizitorul se obliga sa achiziţioneze, sa cumpere si sa plătească preţul convenit in 

prezentul contract pentru produsele furnizate. 

5. Valoarea contractului 
5. 1. Preţul convenit este de 1,30 lei/buc. Valoarea totala a produselor livrate si a serviciilor 

accesorii prestate, este 2.184,00 lei, la care se adaugă 196,56 lei LVA (9%). 
Valoarea totala a contractului este 2.380,56 lei. 

6. Durata contractului 
6 . 1 . Durata prezentului contract este de cea 4 luni incepand de la 04.01.2016. 
6. 2. Prezentul contract inceteaza sa producă efecte la 30.04.2016. 

7. Documentele contractului 
7. 1. Documentele contractului sunt: 

Oferta furnizorului/ Propunerea financiara 
Facturile fiscale care vor avea consemnat obligatoriu "cv. C. 300/2016" 
Procesele verbale de receptie/NIR 

8. Obligaţiile principale ale furnizorului 
8. 1. Furnizorul se obliga sa livreze produsele la calitatea pentru produsul ce formează obiectul 

contractului si la cantitatea stabilita in prezentul contract. Transportul va fi asigurat de către 
furnizor. 

8. 2. Furnizorul se obliga sa livreze produsul săptămânal astfel: luni, miercuri, si vineri, in 
funcţie de comenzile Achizitorului. Termenul de garanţie va fi de minim 36 de ore. Daca 
produsele sunt deteriorate/vechi sau nu corespund din punct de vedere calitativ, acestea vor 
fi inlocuite in maxim 24 ore, de către furnizor. 

8. 3. Furnizorul se obliga sa livreze produsele cu ritmicitatea inscrisa in contract si tinand seama 
de situaţiile speciale comunicate de către beneficiar, funcţie de perioada in care se face 
livrarea si de starea animalelor. 

8. 4. Livrarea se face numai in urma comenzilor transmise de beneficiar. Comenzile trebuie sa 
fie avizate obligatoriu cu stampila Serviciului Investiţii Achiziţii Administrativ, a cărei 
amprenta este ilustrata in mai jos: 

8. 5. Furnizorul, va despăgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acţiunilor in justiţie, 
daunek>r-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din 
sau in legătura cu obligaţiile asumate in cadrul prezentului contract, pentru care 
responsabilitatea revine furnizorului. 
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9 . O b l i g a ţ i i l e p r i n c i p a l e ale achizitorului 
9. 1. Achizitorul se obliga sa recepţioneze produsele in termenele convenite. 
9. 2. Achizitorul se obliga sa plătească preţul produsului către furnizor, in termen de 30 (şaizeci) 

de zile de la receptionarea produselor si transmiterea facturii de către acesta, 

10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligaţiilor 
10. 1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte sa-si îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract (intarzie livrarea, calitatea/cantitatea produselor este 
necorespunzatoare, etc), atunci achizitorul arc dreptul dc a deduce/cere din preţul 
contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota de 0,2%/zi din valoarea 
contractului, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor, pentru perioada care decurge intre 
data din graficul de livrare si data reala de furnizare/ inlocuire a produselor cu unele de 
calitate. In cazul in care nu se rezolva aceasta situaţie, dupa o perioada de 15 zile, 
achizitorul are dreptul sa deduca/ceara si daune, care sunt prevăzute la art. 10.2 din 
prezentul contract. 

10. 2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu livrează produsele convenite (parţial 
sau integral) si/sau livrează produse neconforme din punct de vedere al calităţii, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce/cere daune, o suma echivalenta cu o cota de 50% din 
valoarea contractului, care va fi reţinuta din plata către furnizor sau achitata neîntârziat de 
către acesta. In caz contrar vor fi percepute penalităţi de 0,1 %/zi întârziere, aplicabile 
cotei de 50% din valoarea contractului, care reprezintă daune cauzate de neexecutarea 
partiala/totala sau necorespunzatoare, a contractului. 

10. 3. In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile in termen de 
30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plaţi, ca 
penalităţi, o suma echivalenta cu o cota 0,2 %/zi din plata neefectuata, pentru perioada 
care decurge intre termenul la care trebuia efectuata plata si termenul la care se efectuează 
aceasta. Daca achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 zile de la expirarea 
perioadei convenite, furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, furnizorul va relua furnizarea produselor in cel mai scurt timp 
posibil. 

10. 4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 
plata de daune-interese. 

10. 5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu condiţia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
furnizor pentru obligaţiile indeplinite conform prezentului contract. In acest caz, furnizorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinita pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

11. Recepţie, inspecţii si teste 
11.1 . Recepţia cantitativa si calitativa se va efectua la sediul Achizitorului, la primirea produselor 

comandate. 
11.2. Recepţia din punct de vedere cantitativ si calitativ se face pe baza documentelor emise de 

furnizor, la sosirea acestora la Achizitor 
11.3. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele, care fac 

obiectul prezentului contract, pentru a verifica conformitatea acestora cu oferta avansata 
achizitorului de către furnizor si cu specificaţiile corespunzătoare. Pentru efectuarea 
recepţiei, şeful serviciului Investiţii, Achiziţii, Administrativ, va desemna/ nominaliza o 
persoana responsabila cu recepţia acestor produse. 

11.4. Verificările- vor fi efectuate, de către reprezentanţii achizitiorului, in conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. 



1 1 . 5. D a c a produsele inspectate sau testate nu corespund specificaţiilor cantitative si/sau din 
punct de vedere calitativ/organoleptic (prezintă lovituri, sparturi, modificări de culoare, 
miros neplăcut, sunt alterate, nu au certificatul sanitar - veterinar, etc), acestea vor fi 
restituite furnizorului care are obligaţia de a livra marfa de calitate corespunzătoare in 
maxim 24 ore, fara a modifica preţul contractului. 

11.6. Efectuarea recepţiei cantitatice si calitative mai sus menţionata nu exonerează de 
răspundere Furnizorul pentru neconformitati care nu puteau fi sesizate la inspecţia si 
testarea efectuata. 

11.7. Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate, se face dupa recepţia 
cantitativa si calitativa a acestora, prin semnarea de primire de către reprezentantul 
autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

11.8. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 
sau amânat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau 
fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia 
finala. 

12. Ambalare si marcare 
12. 1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele ambalate, pentru ca acestea sa faca fata, la 

manipularea din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la 
soare si la precipitaţiile care ar putea sa apară in timpul transportului si depozitarii, in asa 
fel incat sa ajungă in buna stare la destinaţia finala. 

13. Livrarea si documentele care insotesc produsele 
13. 1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele, la sediul Administraţiei Gradina Zoologice 

respectând graficul săptămânal, respectiv cantitatea de produse solicitata prin comanda. 
13.2. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: 

aviz de insotirea mărfii, 
factura fiscala 

1 3 . 3 . Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face 
dupa recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare. 

14. Perioada de garanţie acordata produselor 
14. 1. Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate, vor fi proaspete si 

corespunzătoare din punct de vedere organoleptic. 
14. 2. Perioada de garanţie acordata produselor este de 36 ore, conform ofertei avansata de către 

furnizor. 
14. 3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plângere sau 

reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garanţie. 
14. 4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a inlocui produsul in 

perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. 

15. Ajustarea preţului contractului 
15. 1. Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor 

furnizorului sunt cele declarate in oferta avansata autorităţii contractante. 

16. Amendamente 
16. 1. Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. 

17. Forţa majora 
17. 1. Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. 
17.2. Forţa majora exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 
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17.4. 

17. 5. 

îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia. 
Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la 
dispoziţie in vederea limitării consecinţelor. 
Daca forţa majora acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 

18. Soluţionarea litigiilor 
18. 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 ei in cadrul sau in 
legătura cu indeplinirea contractului. 

18. 2. Daca, in 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reuşesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala părţile se vor adresa instanţei competente 
de la sediul achizitorului. 

19. Limba care guvernează contractul 
19.1. Limba care guvernează contractul este limba romana. 

20. Comunicări 
20. 1. Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 

primirii. 
20. 2. Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării in scris a primirii comunicării. 

21. Legea aplicabila contractului 
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au inteles sa incheie azi 04.01.2016, prezentul contract in doua exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte. 

Achizitor 
ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICA 
Director, 
Dr. Oprea ¿\ncuta Elena 

Furnizor 
S.C. MIBOS PROJECT S.R.L. 

Direc 
Mihail 

Aprobat pentru legalitate 
Cabinet de avocatura "Capisizu Sergiu Marin' 

Consultanta achiziţii, 
SC IP GO Inventures Incorp 
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