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CONTRACT DE FURNIZARE 
nr. 277 din 05.03.2019 

   
 
 
 

1. Părțile contractante 
In temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si a Hotararii de Guvern nr. 395/2016  

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
părțile  
 
 1.1 CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - ARCUB, cu 
sediul social in Bucuresti, Str. Lipscani nr. 84-90, sector, Cod fiscal 9658744,  cont bancar nr. IBAN 
RO79 TREZ 7022 1G33 5000 XXXX deschis  la Trezoreria Sectorului 2, reprezentata legal de Lucian 
GHIMIȘI, având funcția de Director, în calitate de Achizitor, pe de o a parte 
 

şi  
 
1.2 AVITECH Co S.R.L. cu sediul în Loc. Voluntari, Jud. Ilfov nr 1/II, inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr. J23/134/2006, CUI 6641101, atribut fiscal RO, capital social 286300 RON, tel 
021200.64.64, fax 021 200.64.65, cont nr RO85TREZ7005069XX00522 deschis la Trezoreria 
statului, reprezentat de d-nul Madalin Neculaesei - Director general, in calitate deFurnizor, pe de 
alta parte, 
 
au încheiat, prezentul contract în condiţiile stabilite în continuare: 

 
2. Obiectul contractului   
2.1 Furnizorul se obligă să asigure echipamente electrice Fresnel LED c100DMX SN A10946; 
Spotlight PCLED C100 DMX SN A11015; Martin Rush Par 2 RGBW Zoom; Martin M1 ts 
Controller, inclusiv montajul acestora, conform specificatiilor achizitorului. 
   
3. Preţul contractului 
3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de      
11.105 lei fără TVA, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 2.109,95 lei. Valoarea totală în lei 
a contractului, inclusiv TVA, este de 13.214,95 lei, pentru pachetul de  echipamente electrice, 
COD CPV 31600000-2 Echipament elctric (Rev.2) 
Preţurile produselor furnizate sunt conform comenzii ferme nr.1668/25.02.2019, anexa la contract. 
3.2 Documentele care vor sta la baza plăţilor produselor sunt Facturile fiscale emise de furnizor, 
însoţite de Procese verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, conform subpunctului 16.2. 

 
4. Plata şi facturarea 
4.1 Facturarea şi plata contravalorii produselor furnizate se va face în lei, în limita creditelor 
bugetare deschise. 
4.2 Plata facturilor se va face de către achizitor în baza facturii însoţită de procesul verbal de recepţie 
calitativă şi cantitativă.  
4.3  Plata facturilor se va efectua în maxim 30 de zile de la emitere. Facturile întocmite trebuie să 
întrunească condiţiile prevăzute la art. 319 din Codul Fiscal şi vor fi emise după încheierea şi 
aprobarea de către achizitor a documentelor de recepţie cantitativă şi calitativă..  

  
5. Durata contractului 
5.1 Prezentul contract se încheie pe o durată cuprinsă între data semnării contractului şi până la 
stingerea tuturor obligaţiilor contractuale, dar nu mai târziu de data de 30.04.2019. 
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6. Documentele contractului 
6.1  Documentele care însoţesc prezentul contract, sunt: 

o Deviz de service; 
o Comanda ferma;  
o SEAP - DA 22531109; 

 
7. Obligațiile părților 
7.1.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produse noi, nefolosite,la standardele şi/sau performanţele 
solicitate prin solicitarea de ofertă şi ofertate prin comanda ferma 1668/25.02.2019. Fiecare cerinţă 
solicitată în solicitarea de ofertă şi ofertate prin oferta tehnică, se constituie în obligaţie a 
furnizorului.  
71.2 Neîndeplinirea  oricărei  obligaţii  asumată  de  către furnizor, în termenul şi/sau la standardele 
şi/sau  performanţele  solicitate  prin  solicitarea de ofertă şi ofertate prin oferta tehnică, se 
sancţionează conform prevederilor subpunctului 12.1 din prezentul contract  
71.3 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele furnizate 
şi 

 daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.7.1.4 
Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu caietul de sarcini  şi 
propunerea sa tehnică. 
 
7.2  Obligaţiile principale ale achizitorului 
7.2.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit punctului 16, produsele furnizate în termenul 
convenit. 
7.2.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de 30 de zile de la 
înregistrarea facturilor emise  de către acesta la sediul autorităţii contractante, în limita creditelor 
bugetare deschise.     
7.2.3 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului spatiile de depozitare necesare 
îndeplinirii contractului. 
7.2.4 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini şi propunerea tehnică, printr-o comisie de 
recepţie constituită în acest sens. 
 
8.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
8.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte/îndeplineşte necorespunzător 
orice alte obligaţii asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula o dobândă penalizatoare 
echivalentă cu 0,01%/zi din valoarea produselor nefurnizate/furnizate necorespunzător, până la 
îndeplinirea efectivă şi corespunzătoare a obligaţiilor. 
8.2 În cazul în care achizitorul din vina sa exclusivă nu onorează facturile în termenul prevăzut la 
subpunctul 6.3,  atunci acesta are obligaţia de a plăti, de la această dată o dobândă penalizatoare de 
0,01%/zi  din valoarea facturii neachitate   în termen.  
8.3 Nerespectarea obligaţiilor contractuale,asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de drept, fără a mai fi 
necesară punerea în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă şi de a pretinde plata de daune-
interese părţii aflate în culpă.  
8.4 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 
renunţare 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. 
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8.5 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă cerinţele prevăzute în caietul 
de sarcini, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, furnizorului. La două 
notificări, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără a plăti daune furnizorului, 
contractul fiind desfăcut de drept, fără punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. 
8.6 Părţile îşi garantează reciproc că sunt constituite şi organizate, îşi desfăşoară activitatea şi îşi 
execută obligaţiile în conformitate cu prevederile legale care le sunt aplicabile.8.7 Părțile 
contractante vor putea invoca impreviziunea contractului numai în cazul în care executarea acestuia a 
devenit excesiv de onerioasă datorită unor schimbări excepționale, ce ar rezulta în împovărareavădit 
injustă a debitorului obligației. 
9. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
9.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor. 
9.2(1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, 
cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. 
1.      Factura fiscala 
2.      Avizul de expediţie 
3.      Certificat de calitate  
4.      Certificat de origine 
5.      Certificat de garantie 
6.      Garantie pentru montarea echipamentelor. 

9.3  Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după instalare şi 
după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele 
emise de furnizor pentru livrare. 
9.4  Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie produselor.  
9.5 - Cheltuielile necesare pentru ca produsele să corespundă cerinţelor solicitarea de ofertă, valoarea 
ambalajului, asigurării şi transportului produselor la locurile de livrare stabilite, precum şi alte taxele 
şi cheltuieli sunt incluse în preţ. 
9.6 Recepţia produselor se va finaliza prin încheierea de procesului-verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă care va fi semnat din partea achizitorului de către comisia de recepţie, şi vor atesta 
conformitatea produselor cu prevederile din solicitarea de ofertă şi propunerea tehnică. 
10. Încetarea contractului 
10.1 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti : 

a) de comun acord de catre ambele Parti ; 
b) în termen de 5 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştiinţă că nu şi-
a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile ce îi revin, in cazul in 
care una dintre Parti nu îşi execută una din obligaţiile prevăzute la Capitolul V din prezentul 
contract; 
c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul 
celeilalte Părţi; 
d) prin expirarea perioadei de 10 (zece) zile de forţă majoră, potrivit art.8.5; 
e) este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare 
(faliment) înainte de începerea executării prezentului contract. 

10.2  Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra oblgaţiilor deja scadente între părţile 
contractante. 
10.3  Partea care invocă o cauză de încetare a prezentului contract o va invoca cu 5 zile înainte de 
data la care încetarea urmează să îşi producă efectele. 
10.4  Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care în mod culpabil a cauzat 
încetarea contractului. 
 
11. Ajustarea preţului contractului 
11.1 Pentru produsele furnizate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt conforme cu preţurile 
declarate în propunerea financiară. Preţul contractului în lei este ferm şi nu poate fi actualizat.   
11.2  Preţul rămâne ferm pe toată durata contractului şi nu se ajustează. 
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12. Forţa majoră 
12.1 Forţa majoră este constatată în scris de o autoritate competentă şi trebuie dovedită de partea care 
o invocă. 
12.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
12.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
12.4 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. 
12.5 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 din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
13. Soluţionarea litigiilor 
13.1 Achizitorul şi  furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 
îndeplinirea contractului. 
13.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România. 
14. Confidențialitate  
 
14.1 Pe toata durata raporturilor contractuale, cat si dupa incheierea, incetarea, sau desfiintarea 
acestor raporturi din orice motive, Furnizorul este obligat sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor 
datelor si informatiilor de natura profesionala, contractuala de business si altele asemenea, privitoare 
la activitatea Achizitorului sau a partenerilor Achizitorului, despre care a luat cunostinta in timpul si 
cu ocazia executarii contractului. 
14.2 Perioada pentru care opereaza clauza de confidentialitate, socotita de dupa incheierea, incetarea, 
sau desfiintarea raporturilor contractuale, din oricare motive, este nelimitata in timp. 
14.3 Furnizorul nu va putea transfera, divulga sau utiliza in interesul sau sau ale unui tert, datele si 
informatiile acoperite de prezenta clauza, decat cu acordul expres si prealabil al Achizitorului.  
14.4 Termenii si conditiile raportului contractual reprezinta informatii de natura confidentiala, 
stabilite in mod direct intre Achizitor si Furnizor. Furnizorulnu va putea divulga aceste informatii, in 
intregul lor sau in parte, nici tertilor, nici celorlalti colaboratori.  
14.5 Furnizorul se obliga sa depuna toate diligentele necesare pentru pastrarea confidentialitatii 
asupra datelor si informatiilor precizate mai sus. Orice comportament contrar obligatiei de 
confidentialitate va atrage răspunderea contractuală în condițiile Codului Civil și acoperirea tuturor 
prejudiciilor cauzate Achizitorului in acest sens.  
14.6 Constituie, de asemenea, nerespectare a clauzei de confidentialitate orice dezvaluire, 
reproducere, pastrare sau manipulare necorespunzatoare si neautorizata a oricaror suporturi materiale 
sau electronice ce contin date sau informatii acoperite de prezenta clauza, utilizata in interes personal 
sau in interesul oricarui tert, de catre Furnizor. 
 
15. Comunicări 
15.1 (1) Orice comunicare între 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. 

15.2 Comunicările între părţi se pot face si prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
16. Clauze finale 
16.1 Orice modificare a prezentului contract se face numai cu acordul părţilor, prin încheierea unui 
act adiţional. 
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16.2 În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile prevăzute în prezentul contract, neexercitarea de 
partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent 
bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. 
 
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 05.03.2019, în 3 (trei) exemplare, două pentru 
Achizitor și unul pentru Prestator. 
 
 
 

 
                    
    Centrul de Proiecte Culturale al                      AVITECH Co S.R.L 

Municipiului București           Madalin Neculaesei 
                                  Director general  
 
 
DIRECTOR,                                                                                                                                             
Lucian Ghimiși                    
 
 
 
DIRECTOR ADJUNCT, 
Silviu Cristian Voicu  
 
 
 
VIZĂ CFP,  
Dumitru Bălăşoiu 
 
 
 
AVIZ JURIDIC 
Andreea Maria Man  
 
 
 
 
ACHIZIȚII PUBLICE 
Marinel Grigore  
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