
Am, GRADjM ZOOLOGIA 

C o n t r a c t de fu rn iza re 
N r . 316/20.08.2015 

In temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, completata si modificata 
ulterior, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, i n t r e 

ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ, adresa: str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector 1, tel/fax: 
021-269.06.02/021-269.06.05, codul fiscal 4505375, cont IBAN R 0 7 3 TREZ 24G6 7500 0200 
109X, Trezorerie Sector 1, reprezentată prin Director Dr. Ancuta Elena Oprea, in calitate de 
achizitor, pe de o parte si 

SC P R O M A X PRINŢ SRL, cu sediul in Bucureşti, Str. Nicolae Racota nr. 17, sector 1 
tel: 0744916339, fax: 021 2237213, inmatriculata la Registrul comerţului sub nr. J40/5288/2006, 
CUI RO18536207, Cont IBAN R 0 6 7 TREZ 7015 069X XX01 1992 deschis la Trezoreria sector 1, 
reprezentată prin Cătălin Piloff, având funcţia de administrator, 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 - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
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. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera 

Internaţionala de Comerţ (CIC). 
i. forţa majora - un 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 si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. N u 
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; 

j . zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3 . I n t e r p r e t a r e 
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 "zi le" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 
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Clauze obl igator i i 

4. Obiec tu l p r inc ipa l al con t r ac tu lu i 
4. 1. Furnizorul se obliga sa furnizeze, sa vanda si sa livreze "Panouri educative si recreative", Cod 

CPV: 35261000-1, respectiv machetarea si realizarea următoarelor: 
• 104 buc. panouri informative 89 x 67 cm 
• 58 buc. panouri informative 50 x 45 cm 
• 2 buc. panouri recreative 200 x 300 cm 
• 8 buc. butaforie cu rol educativ si interactiv 

5. V a l o a r e a con t r ac tu lu i 
5 . 1 . Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate si montate la sediul beneficiarului, este 

de 79.875,00 lei, la care se adaugă 19.170,00 lei TVA. 
Valoarea totala a contractului este 99.045,00 lei. 

6. D u r a t a con t r ac tu lu i 
6. 1. Durata prezentului contract este de la data semnării, respectiv 20.08.2015 pana la 20.09.2015. 

7. Documente le con t r ac tu lu i 
7. 1. Documentele contractului sunt: 

Oferta furnizorului 
Facturi fiscale care vor avea consemnat obligatoriu "cv. C. 316/2015" 

8. Obligaţ i i le p r inc ipa le ale fu rn izoru lu i 
8. 1. Furnizorul are obligaţia de a respecta si executa dispoziţiile achizitorului in orice problema, 

menţionata sau nu in contract, referitoare la obiectul contractului. In cazul in care furnizorul 
considera ca dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiecţii, in scris, fara ca obiecţiile respective sa il absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. In cazul 
in care respectarea si executarea dispoziţiilor prevăzute la al in.( l) determina dificultăţi care 
generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 

8. 2. In cazul in care produsele, la livrare, nu corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ, 
vor fi returnate de beneficiar si inlocuite in maxim 48 ore de către furnizor. 

9. Obligaţ i i le p r inc ipa le ale achiz i toru lu i 
9. 1. Achizitorul se obliga sa recepţioneze produsele in termenele convenite. 
9. 2. Achizitorul se obliga sa plătească preturile produselor, către furnizor, in termen de 30 

(treizeci) de zile de la receptionarea produselor si transmiterea facturii de către acesta, cu 
respectarea prevederilor OUG. Nr. 34/2009. 

9. 3. Daca achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite 
(cu respectarea prevederilor OUG. Nr. 34/2009), furnizorul are dreptul de a sista furnizarea 
produselor. Imediat ce achizitorul onorează factura, furnizorul va relua furnizarea produselor 
in cel mai scurt t imp posibil. 

10. Sanc ţ iun i p e n t r u ne indep l in i r ea cu lpab i la a obl igaţ i i lor 
10. 1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte sa-si indeplineasca obligaţiile 

asumate prin contract (intarzie livrarea, calitatea/cantitatea produselor este 
necorespunzatoare, e t c ) , atunci achizitorul are dreptul de a deduce/cere din preţul 
contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota de 0,2%/zi din valoarea contractului, 
pana la indeplinirea 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. 

(cate 4 picioare animal pentru bazin tigru siberian si bazin leu). 
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10. 2. 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. 3 . In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu livrează produsele convenite (parţial sau 
integral), atunci achizitorul are dreptul de a deduce/cere daune, o suma echivalenta cu o cota 
de 5 0 % din valoarea contractului, care va fi reţinuta din plata către furnizor sau achitata 
neintarziat de către acesta. In caz contrar vor fi percepute penalităţi de 0,1 %/zi intarziere, 
aplicabile cotei de 50% din valoarea contractului, care reprezintă daune cauzate de 
neexecutarea partiala/totala sau necorespunzatoare, a contractului. 

10. 4. In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile in termen de 
30 de zile de la expirarea perioadei convenite, cu respectarea prevederilor OUG. Nr. 34/2009, 
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. In cazul in care nu se rezolva aceasta situaţie, dupa o 
perioada de 30 de zile de la termenul limita pentru plata, cu respectarea prevederilor OUG. 
Nr. 34/2009, atunci furnizorul are dreptul sa ceara daune achizitorului, care sunt prevăzute la 
art. 10.4 din prezentul contract. 

10. 5. In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, se va afla in imposibilitate de plata, dupa 
expirarea celor 30 zile, cu respectarea prevederilor OUG. Nr. 34/2009, atunci va achita daune 
către furnizor, in valoare de 5 0 % din valoarea contractului executat si neplat i t . 

10. 6. 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. 7. 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. 
In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinita pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

11 . Recepţ ie , inspecţi i si teste 
1 1 . 1 . Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele si modul de 

funcţionare, care fac obiectul prezentului contract, pentru a verifica conformitatea lor cu 
specificaţiile tehnice. 

11 .2 . Verificările vor fi efectuate, de către reprezentanţii achizitiorului, in conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. 

1 1 . 3 . Daca produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa il 
respingă, iar furnizorul are obligaţia, fara a modifica preţul contractului: 
a) de a inlocui produsele refuzate, sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa corespunda specificaţiilor lor 

11 .4 . 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. 

1 1 . 5 . Prevederile clauzelor 11.1-11.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute in contract. 

C lauze specifice 

tehnice. 
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12. L i v r a r e a si documente le ca re insotesc p roduse l e 
1 2 . 1 . Livrarea se va face, conform comenzilor emise de către beneficiar. 
12. 2. Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face dupa recepţie, prin 

semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de 
furnizor pentru livrare. 

12. 3. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile 
clauzelor recepţia produselor. 

13. P e r i o a d a de g a r a n ţ i e a c o r d a t a p r o d u s e l o r 
1 3 . 1 . Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. 
13 .2 . Perioada de garanţie acordata produselor de către furnizor este cea specificata pe ambalaj. 
13. 3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plângere sau 

reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garanţie. 
13 .4 . La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 

inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. 

14. A m e n d a m e n t e 
14. 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 
incheierii contractului. 

14. 2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta modalitatea de livrare a 
produselor, acesta are obligaţia de a notifica, in t imp util, achizitorului; modificarea perioadei 
de furnizare se face cu acordul pârtilor, prin act adiţional. 

15. F o r ţ a m a j o r a 
1 5 . 1 . Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. 
15 .2 . Forţa majora exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 
15. 3 . 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. 
15 .4 . Partea contractanta care invoca foita 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. 

15. 5. Daca forţa majora acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 

16. So lu ţ ionarea litigiilor 
16. 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. 

16. 2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reuşesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ si Industrie a României , fie de către 
instanţele judecătoreşti din România. 

17. L i m b a ca re guve rnează con t r ac tu l 
17.1. Limba care guvernează contractul este l imba romana. 
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18. C o m u n i c a n 
18. 1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 
18 .2 . Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 

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

confirmării in scris a primirii comunicării. 

19. Legea apl icabi la con t r ac tu lu i 
19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au inteles sa incheie azi 20.08.2015, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

Achiz i tor 

ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICA 

Direc tor , 
Dr. Oprea Ancuta Elena 

^Prestator 
(SC P R O M A X PRINT SRL 

Contab i l i t a t e Conto l financiar 
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