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Contract de furnizare de lapte și produse lactate

Nr. ........ din data .../..../....

ART. 1
Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și HG 395/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, având ca obiect ,, Furnizarea și
distribuția de lapte și produse lactate în școli și grădinițe pentru anul școlar 2021-2022 în
cadrul Programului pentru școli al României în comuna Gornești ”

1. Părțile

1.1. - COMUNA GORNEȘTI, cu sediul în localitatea GORNESTI, nr. 429, jud. Mureș telefon:
0265-342112 fax 0265-342411, cod unic de înregistrare 4322521, e-mail gornesti@cjmures.ro , cont
IBAN RO36TREZ24A655000570202X deschis la TREZORERIA TÂRGU MUREȘ reprezentată
prin domnul KOLCSAR GYULA, cu funcția de primar, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

1.2. - Operatorul ........................, cu sediul în ................, str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. .....,
ap. ..........., sectorul ....., telefon/fax ......................., e-mail ................, număr de
înmatriculare .................., cod fiscal ..................., cod IBAN .........................., deschis la
Trezoreria .............., reprezentat prin doamna/domnul ..........., administrator/director, în calitate de
furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante aşa cum sunt acestea numite în contractele

subsecvente;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - activități a căror furnizare fac obiectul contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau

culpei 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 considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f. zi - zi calendaristică;
g. an - 365 de zile;
h. neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile

naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal
încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a
autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate
prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile
publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
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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" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se

specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului:

4.1 Contractul are ca obiect furnizarea și distribuția de lapte și produse lactate în școli și
grădinițe pentru anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru școli al României în
comuna Gornești, în condiţiile prevăzute în prezentul contract,

5. Cantitatea previzionată

Cantitatea previzionată de produse ce vor fi furnizate în baza prezentului contract sunt:

Produsul Cantitate estimata
( nr. portii )

Lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat
sau UHT, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao 37.565

Produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru,
lapte covăsit, chefir, sana și alte sortimente de lapte fermentate sau
acrite, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de fructe, fără
adaos de cacao

18.540

Total lapte și produse lactate 56.105

6. Preţul produselor

7.1. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este
de……… lei/ porție fără TVA, respectiv…………. lei/ porție cu TVA
7.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze următoarele produse cu valorile aferente:

Nr.
Crt,

Denumire produse Cantitate
porții

Pret unitar
fără TVA
(lei)

Valoare
fără TVA
(lei)

Pret unitar
cu TVA
(lei)

Valoare
cu TVA
(lei)

1. Lapte de consum fără adaos
de lapte praf: lapte tratat
termic, pasteurizat sau
UHT, fără adaos de zahăr
sau alți îndulcitori, fără
adaos de cacao

37.565

2. Produse lactate fermentate
fără adaos de lapte praf:
iaurt, lapte acru, lapte
covăsit, chefir, sana și alte
sortimente de lapte
fermentate sau acrite, fără
adaos de zahăr sau alți
îndulcitori, fără adaos de
fructe, fără adaos de cacao

18.540

TOTAL LAPTE ȘI 56.105
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Nr.
Crt,

Denumire produse Cantitate
porții

Pret unitar
fără TVA
(lei)

Valoare
fără TVA
(lei)

Pret unitar
cu TVA
(lei)

Valoare
cu TVA
(lei)

PRODUSE LACTATE

7. Durata contractului de furnizare de produse

Durata prezentului contract este de maximum 1 an, respectiv pentru perioada anului școlar 2021-
2022, începând de la data semnării acestuia de ambele părţi.

8. Documentele contractului

Furnizorul va îndeplini obligaţiile în condiţiile stabilite prin prezentul contract şi următoarele
anexe, parte integrantă din contract:
a) documentaţia de atribuire a contractului de furnizare şi distribuţie de lapte și produse lactate.

pentru elevii şi preşcolarii din comuna Gornești în anul şcolar 2021-2022
b) caietul de sarcini ( toate cerințele impuse în caietul de sarcini sunt clauze obligatorii și trebuie

respectate de către furnizori)
c) propunerea tehnică
d) propunerea financiară;
e) graficul de distribuţie;
f) centralizator de preţuri;
g) Garantia de bună execuție
h) lista unităţilor şcolare beneficiare;
i) Acord de subcontractare, după caz
j) Acord de asociere, după caz
k) lista subcontractanţilor şi contractele de subcontractare, dacă este cazul;
l) alte documente, potrivit legii.

9. Obligaţiile principale ale furnizorului

9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în condiţiile convenite în prezentului contract
9.2 - Furnizorul se obligă ca produsele furnizate să respecte calitatea prevăzută în propunerea tehnică,
anexa la prezentul contract.
9.3 - Dacă furnizorul nu onorează obligația de furnizare a produselor care fac obiectul contractului în
termenul convenit, achizitorul are dreptul de a solicita unilateral rezilierea.
9.4 - Furnizorul are obligaţia să sesizeze în scris, acolo unde este cazul, pe achizitor, dacă spaţiile
puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ nu sunt corespunzătoare cerinţelor de igienă şi garanţie în
timp a calităţii produselor ce urmează a fi distribuite.
9.5 - Promitentul-furnizor are obligaţia de a respecta prevederile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr.
24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European
de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare.
9.6 - Pentru constatarea unei abateri de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu
dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile acordului-cadru ori a altor
angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a
furnizorului, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene și/sau fondurile
publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit, furnizorul are obligația de a plăti
daunele constatate de organismele de control abilitate.
9.7 Neacordarea accesului și nepunerea la dispoziție a documentelor și informațiilor solicitate de
organele de control atrag după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12 din Ordonanța
Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin
Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
277/2011, cu modificările ulterioare.
9.8 Furnizorul se obligă să nu transfere total obligaţiile asumate prin prezentul contract.
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9.9 Furnizorul are obligația de a constitui garanția de bună-execuție în cuantumul precizat în
documentația de atribuire în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent;
dacă promitentul-furnizor nu își îndeplinește această obligație, promitentul-achizitor are dreptul de a
solicita unilateral rezilierea.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă ca, în baza contractului, în limita necesităților, să achiziționeze produsele
prevăzute în contract, în condițiile convenite în prezentul contract.
10.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termenul convenit.
10.3. Achizitorul se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului contract, o noua procedura de
atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produsele care fac obiectul prezentului contract,
cu excepția cazului în care furnizorul declară că nu mai este în măsură a le furniza și nici ceilalți
operatori economici, la rândul lor, nu au capacitatea de a răspunde solicitării respective (sau orice alta
situație de încetare a contractului).
10.4. Achizitorul va semna contracte numai în limita fondurilor fiscale cu aceasta destinație.
10.5. Dacă achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la
sediul achizitorului, furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor și de a beneficia de ajustarea
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății.
10.6. Plata produselor livrate se efectuează pe baza facturii fiscale, emisa în lei de furnizor, în 30 de
zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului. Factura va fi însoțită de procesul verbal de
recepție a produselor livrate, semnat de către ambele părți.

11. Ajustarea preţului

11.1 Preţul contractului poate fi ajustat în funcţie de modificările actelor normative incidente în
materie, potrivit prevederilor art. 28 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi
completările ulterioare. Valoarea contractelor subsecvente ce urmează a se încheia va fi ajustată cu
indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică la 31 decembrie, în plus sau în
minus, numai dacă valoarea indicelui de inflaţie (sau indicele preţurilor de consum) are o variaţie mai
mare de 5%.
11.2. Numărul elevilor din Planul de Școlarizare poate avea fluctuații în funcție de transferuri, iar
numărul de zile de școlarizare poate varia în funcție de Planul Școlar pentru anul 2021-2022.
Contractul se va adapta în funcție de cele două variabile, iar prețul va crește sau va scădea în funcție
de numărul zilelor de școală și numărul elevilor/preșcolarilor.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă
echivalentă cu 0,02% pe zi întârziere din preţul contractului fără T.V.A.
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02%
pe zi întârziere din plata neefectuată.
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
12.4 - 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 anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire furnizorului. În



5

acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului
12.5. - Pentru constatarea unei abateri de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu
dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile acordului-cadru ori a altor
angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a
promitentul-furnizor, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene şi/sau
fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit, promitentul-furnizor are
obligaţia de a plăti daunele constatate de organismele de control abilitate.
12.6. - Neacordarea accesului şi nepunerea la dispoziţie a documentelor şi informaţiilor solicitate de
organele de control atrag după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 din Ordonanţa
Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin
Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu
modificările ulterioare.

Clauze specifice

13. Garanția de bună execuție a contractului

13.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în procent de 0%,
reprezentând 0 lei din preţul contractului fără TVA în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de achiziţie publică, cu valabilitate pe întreaga perioada a contractului.
13.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorul, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate.
13.3 - Achizitorul se obliga sa restituie garanția de buna execuție în termen de 14 zile de la data
finalizării contractului , daca nu s-a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei.

14. Alte responsabilități ale furnizorului

14.1 În situația în care furnizorul angajat uzează de dreptul la greva, furnizorul trebuie să asigure
furnizarea produselor.
14.2 Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică, anexa la
contract.
14.3 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conformitate cu graficul de
livrare întocmit de achizitor. Totodată, este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de furnizare utilizate.

15. Alte responsabilități ale achizitorului

15.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului

16. Recepție și verificări

16.1. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele furnizate pentru a verifica
conformitatea lor cu specificațiile din propunerea tehnica.
16.2. Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cat și condițiile de trecere a recepției
provizorii și a recepției finale (calitative) vor fi efectuate de persoane împuternicite de achizitor.
16.3. Achizitorul va notifica, în scris/telefonic, furnizorului, identitatea reprezentanților săi
împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și/sau inspecțiilor.
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16.4. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespunda specificațiilor lor tehnice.
16.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior furnizării acestora.
16.6. Prevederile clauzelor 16.1 - 16.5 nu ii vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor
sau altor obligații prevăzute în contract.

17. Ambalarea, marcarea, transportul și depozitarea produselor furnizate

17.1. Achizitorul are dreptul de a inspecta depozitul declarat de furnizor pentru a verifica
conformitatea cu specificațiile din documentația de calificare.
17.2. Achizitorul are dreptul de a inspecta mijloacele de transport care realizează distribuția efectivă a
produselor către instituțiile școlare beneficiare pentru verificarea conformității cu lista mijloacelor de
transport autorizate depusa de furnizor la documentația de calificare.
17.3. Inspecțiile vor fi efectuate de persoane împuternicite de achizitor.
17.4. Achizitorul va notifica, în scris/telefonic, furnizorului identitatea reprezentanților săi
împuterniciți pentru efectuarea inspecțiilor.
17.5. Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la
manipularea din timpul transportului, tranzitului, la orice intemperii care ar putea sa apărea în timpul
transportului și depozitării în aer liber, in așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finala.
17.6. În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare,
unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de
manipulare în toate punctele de tranzit.
17.7. Ambalarea și marcarea vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute in caietul de
sarcini, inclusiv cerințele suplimentare.
17.8. Transportul produselor furnizate va fi asigurat de furnizor în condiții care să nu afecteze
integritatea produselor.

18. Perioada de garanție acordată produselor

18.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele și/sau
performanțele prezentate în oferta tehnica și prevederile caietului de sarcini întocmit de către
achizitor, precum și reglementările autorizate prevăzute de legislația în vigoare pentru aceste tipuri de
produse.
18.2. Perioada de garanție acordata produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea
tehnica.
18.3. Perioada de garanție a produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.
Aceasta perioada începe de la data livrării produselor la destinația finala.
18.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, în privința oricărei plângeri sau
reclamații formulate cu privire la calitatea produselor furnizate.
18.5. La primirea notificării prevăzute la alin. 18.3, furnizorul are obligația de a înlocui
produsul/produsele furnizat/e în perioada convenita, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

19. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

19.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe furnizarea produselor începând cu data de ________.
(2) În cazul în care furnizorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în

exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de furnizare, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.



7

19.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi
furnizorului.

20. Amendamente

20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.

21. Subcontractanți

21.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. Activităţile ce revin acestora, precum şi sumele
aferente prestaţiilor, sunt cuprinse în contractul de achiziţie publică.

(2) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de
către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul încheierii contractului de
achiziție publică sau la momentul introducerii lor în contract, pentru lucrările executate
contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant.

(3) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când
prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor,
furnizor şi subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat,
furnizorul blochează confirmarea prestării obligaţiilor asumate de subcontractant.

(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea furnizorului în ceea ce
priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică
21.2. (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
21.3. (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Furnizor de modul în care îndeplineşte
partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacă aceştia nu
îndeplinesc partea lor din contract.
21.4. - (1) Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifică valoarea aferentă activităţilor
subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată
si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.

(2) – Subcontractanţii schimbați au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere
prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de
către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

(3) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de
momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.

(4) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare
pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare
părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

22. Cesiunea

22.1. - Într-un contract de achiziție publică este permisa doar cesiunea creanțelor născute din acel
contract, cu excepția cesiunilor prevăzute în contract și actele normative in vigoare.
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22.2. - Achizitorul poate urmări orice pretenţie la daune pe care Furnizorul ar putea să o aibă
împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători declarați pentru nerespectarea obligaţiilor asumate
prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor prestatorului către
achizitor, cu titlu de garanţie

23. Modificări ale contractului de furnizare:

23.1. - Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate al contractului de furnizare, de a conveni
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu
acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului de furnizare, în limitele dispoziţiilor
prevăzute de art. 221 şi 222 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din Hotărârea Guvernului nr.
395/2016, cu modificările şi completările ulterioare (art. 164 şi art. 165).
23.2. - Modificările nesubstanţiale, astfel cum sunt stabilite în prezenta secţiune, sunt singurele
modificări ale acordului-cadru care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.
23.3. - Modificările contractuale, din prezentul contractului de furnizare, nu trebuie să afecteze, în
niciun caz şi în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului
competitiv pe baza căruia contractului de furnizare a fost declarat câştigător în cadrul procedurii de
atribuire.
23.4. - Partea care propune modificarea contractului de furnizare are obligaţia de a transmite
celeilalte părţi propunerea de modificare a contractului de furnizare cu respectarea termenului astfel
cum este stabilit în prezenta secţiune.

24. Încetarea contractului

24.1 - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesara intervenția unei instanțe
judecătorești( sau tribunal arbitral), în cazul în care una dintre părți:
- prin ajungerea la termen;
- prin acordul de voinţă al părţilor;
- în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile contractuale
- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare înainte de
începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
- în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a
executat ori își executa în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin.
- nu dispune de certificatele/autorizațiile/avizele necesare funcționarii sau nu sunt reînnoite la
expirarea celor existente.
24.2. - Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părți, cu cel puțin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.
24.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între
părțile contractante.
24.4. - Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat
încetarea contractului.
24.5. - Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau
dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie
publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a
denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre
următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea nr. 98/2016, cu
modificările şi completările ulterioare;
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b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

25. Rezilierea contractului

25.1. - Nerespectarea de către Furnizor, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul
contract, dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul și de a pretinde plata de daune-interese, al
căror cuantum se va stabili în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
25.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea
notificării scrise de către achizitor, dacă Furnizorul nu-și îndeplinește obligațiile asumate în acest
termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul contract constituie titlu executoriu.
25.3. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de
zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care
conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar
fi contrară interesului public.
25.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisa adresata
Furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiția ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor.
25.5. - Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
26. Forța majoră

26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
26.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
26.3 - 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.
26.4 - 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.
26.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

27. Soluționarea litigiilor

27.1 - 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 legătură cu
îndeplinirea contractului.
27.2 - 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 competente din România.

28. Limba care guvernează contractul

28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română

29. Comunicări

29.1 - (1) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului
contract. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
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recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de
oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare.

(2) Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediata.
29.2 - Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

30. Legea aplicabilă contractului

30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înțeles să încheie azi _____________ prezentul contract în trei exemplare.

ACHIZITOR FURNIZOR

COMUNA GORNEȘTI

PRIMAR

Ing. KOLCSAR GYULA


