CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE Nr. 13401/17.09.2019

Preambul
In
temeiul
Legii
nr.
98/2016
privind
achizitiile
publice
precum
si
a Hotararii nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Norrnelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, s-a 1ncheiat
prezentul contract de fumizare produse, intre ;

,,,.___

,,-

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. creart - CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI , cu sediul in Mun. Bucuresti, Piata Alexandru Lahovari nr. 7, sector 1, cod unic de
R
inregistrare 4266901, cont RO57 TEZ 7012 1G33 5000 :XXXX, deschis la Trezoreria sector l ,
reprezentata prin d - na Nicoleta Claudia Popa - Director , 'in calitate de Achizitor, pe de o parte,
�i
1.2. WEBSPOT SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti. Sect. 3, Aleea Jieneasca, Nr. 5, Bl. 33, Sc. 4, Et. 1,
Ap. 49, CUI RO 18751078, Nr. Ord. Reg. Com. J40/9496/09.06.2006, cont nr. RO44 TREZ 7035 069X
XX:01 6938, deschis la Trez oreia Sect. 3, Bucuresti, reprezentata prin
, denumit:a 1n continuare Fu rnizor, pe de altli part e, au convenit de comun acord incheierea
prezentului contract de fumizare produse cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. DEFINITII
2.1. - in prezentul contract urmlitorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract �i toate anexele sale;
b.achizitor �i furnizor - partile contractante, a�a cum sunt acestea nurnite 1n prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil Furnizorului de catre Achizitor, 1n baza contractului, pentru
1ndeplinirea integralli 9i corespunzlitoare a tuturor obligatiilor asurnate prin contract;
d. produse - echipamente si orice alte bunuri, cuprinse 'in anexa/anexele la prezentul contract, pe care
Fumizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze Achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica 1n perioada de
garantie 9i orice alte asemenea obligatii care revin fumizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora �i esentiala a componentelor rezult:a un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate,
de componentele sale. Originea produselor �i serviciilor poate fi distincta de nationalitatea Fumizorului;
g. destinatie finala - locul uncle fumizorul are obligatia de a fumiza produsele;
h.forta majora - reprezinta o 'imprejurare de origine externa ce are caracter extraordinar,
absolut imprevizibila §i inevitabila, care se afla 1n afara controlului oricarei paqi, care nu se datoreaza
gre�elii sau vinei acestora, §i care face imposibila executarea �i, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asernenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un . Nu este considerat forta rnajora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, farii a crea o imposibilitate de executare, face extrem de co�tisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;

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

III. INTERPRETAREA CONTRACTULUI
3.1. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
tn mod diferit.
IV. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prin prezentul act Fumizoru1 se obliga sa asigure furnizarea (incJusiv sa Iivreze transporte,
monteze/instaleze, configureze la sediul Achizitorului, respectiv sa predea in temen de maxim 7 zile
calendaristice de data semnarii prezentului contract produsul server xeon X 3650 M5 V4 -Xeon l0C E
5-2640 v4 90W -1 buc (CPV- 48820000-2) in cantitatile si specificatiile tehnice cuprinse in propunerea
tehnica si financiara transmisa de catre Furnizor si inregistrata de Achizitor cu nr. 12749/05.09.2019,
conform achizitiei directe atribuite prin SEAP nr. DA 23866957 .
V. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA
5.1. Pretul contractului respectiv prep.11 produselor fumizate Achizitorului mentionate la art. IV,
( inclusiv pentru serviciile accesorii prestate de catre Fumizor, respectiv, instalare si configurare) este de
24.100 Lei, fara TVA, conform propunerii tehnice si financiare transmisa de catre Fumizor si
inregistrata de Achizitor cu nr. 12749/05.09.2019.
5.2. Suma totala a contractului, cu TVA, va fi achitata de catre de Achizitor, Furnizorului prin ordin de
plata, in contul Fumizorului in baza facturii emise de catre acesta, in termen de maxim 7 calendaristice
de la livrarea produselor si semnarea receptiei aferente de catre parti ( inclusiv a serviciilor accesorii
prestate) la sediul Achizitorului.
5.3. In cazul in care Achizitorul nu achita facturile aferente in termen de maxim 7 zile calendaristice de
la data receptiei, ulterior fumizarii produselor de catre Furnizor, din motive neimputabile cauzate de
nevirarea fondurilor necesare de Ia ordonatorul principal de credite, Fumizorul nu are dreptul de a
pretinde plata de daune-interese. Achizitorul va achita contravaloarea facturilor neachitate din motive
neimputabile in termen de maxim 15 zile de la data virarii fondurilor cu aceasta destinatie.
VI. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract de fumizare produse intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si
este valabil pana la data stingerii tuturor obligatiilor contractuale ce decurg din executarea sa.
VII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1. Documentele contractului sunt:
a) actele aferente de achizitie directa;
b) propunere tehnica si financiara transmisa de catre Furnizor si inregistrata de catre Achizitor cu
nr. 12749/05.09.2019.

VTII. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
8.1. Achizitorul se obliga:
a). sa receptioneze la sediul sau prin reprezentantii desemnati produsele comandate, enumerate la art.
IV, in prezentul contract, in cantitatile si specificatiile tehnice cuprinse in propunerea tehnica si
financiara transmisa de catre Fumizor,conform atribuirii SEAP si la termenul stabilit de arnbele parti.
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b). sa achite Furnizorului pretul produselor sus mentionate, in termen de maxim 7 zile calendaristice de
la livrarea acestora in baza facturii emisa de Fumizor, si a procesului verbal de receptie calitativa �i
cantitativa aferent produselor achizitionate sus mentionate, semnate de catre ambele parti .
8.2. Furnizorul se obliga:
a). sa livreze, predea, respectiv sa puna la dispozitia Achizitorului la sediul acestuia, in temen de maxim
7 zile calendaristice de data semnarii prezentului contract produsul server xeon X 3650 M5 V4 -Xeon
l0C E 5-2640 v4 90W -1 buc (CPV- 48820000-2) in cantitatile si specificatiile tehnice cuprinse in
propunerea tehnica si financiara transmisa de catre Fumizor si inregistrata de Achizitor cu nr.
12749/05.09.2019, conform achizitiei directe atribuite prin SEAP nr. DA 23866957 .
b). sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:
• reclamatii �i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci tnregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate;
• daune-interese, costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

----..

IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
9.1 in cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reu�e�te sa-�i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota de 0,01% pe zi din preµ.il contractului pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.2 In cazul in care Achizitorul nu i�i onoreaza oblugatiile in termenul contractual convenit atunci
acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,0 I%
din plata neefectuata pentru fiecare zi tntarziere, pana la tndeplinirea efectiva a obligatiilor dar nu mai
putin decat dobanda legala penalizatoare calculata conform Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru
combaterea intarzierii tn executarea obligatiilor de plata a unor surne de bani rezultand din contracte
incheiate intre profesioni�ti �i intre ace�tia �i autoritati contractante
9.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil,
da dreptul piiftii lezate de a considera contractul reziliat de drept �i de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 a) Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in eel mult 30 de zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului �i care
conduc la rnodificarea clauzelor contractuale in a�a masura incat indeplinirea acestuia ar fi contrara
interesului public. b) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract �i in situatia in
care alocarea resurselor financiare a fost sistata.
X. RECEPTIE, INSPECTII SI TESTE
10.1. Achizitorul, prin reprezentatul sau desernnat are dreptul de a inspecta �i/sau testa produsele, pentru
a verifica conformitatea acestora, cu specificatiile din propunerea tehnica.
10.2. fnspectiile �i testele din cadrul receptiei (calitative si/sau cantitative) se vor efectua la destinatia
finala a produselor (montarea/intalarea produselor), la sediul Achizitorului, situat in Piata Alexandru
Lahovari, nr. 7, Sect. 1, Bucuresti.
10.3. Daca produsele inspectate sau testate nu corespund specificatiilor, Achizitorul are dreptul sii le
respinga, iar Furnizorul f'ara a modifica pretul contractului are obligatia:
a) de a inlocui produsele refuzate;
espundfl specifica\iilor tehni
b) de a lace toate modificarile necesare pentru p ro dusel
�

10.4. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa �i daca este necesar, de a respinge nu va fi Iimitat sau
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate �i testate de Furnizor, cu sau fiira participarea
unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
10.5. Prevederile clauzelor I 0.1.a-l 0.4, nu 11 vor absolvi pe Furnizor de obligatia asumarii garantiilor
sau altor obligatii prevazute 1n contract.

XI. LIVRAREA PRODUSULUI
11.1. Fumizorul se obliga sa fumizeze, respectiv sa vanda, livreze, sa probeze (inclusiv sa intretina, in
perioada de garantie ) la sediul Achizitorului, produsele ce fac obiectul prezentului contract, in
cantitatile si specificatiile tehnice cuprinse in propunerea financiara sus mentionata, anexata, transmisa
de catre Furnizor, conform atribuirii SEAP.
11.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze, livreze si instaleze produsele sus mentionate, la sediul
Achizitorului in termen de maxim 7 zile calendaristice de la data semnarii prezentului contract .
11.3. La expedierea produselor, Furnizorul are obligatia de a comunica, 'in scris, atat Achizitorului
si/sau, dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor,
cantitatea, locul de 1ncarcare �i locul de descarcare.
11.4. Furnizorul va transmite Achizitorului docurnentele care fosotesc produsul, respectiv, factura
fiscala, certificat de calitate, certificat de garantie;
11.5 Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa
instalarea si testarea acestora si semnarea receptiei aferente semnate de partile implicate (Achizitor si
Furnizor).
11.6 Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt 'indeplinite prevederile
clauzelor de receptie a produselor predate.
XII. ASIGURAREA PRODUSULUI
12.1. Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii
sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare �i livrare, 'in functie de termenele de
livrare convenite impreuna cu Achizitorul.

XIII. GARANTIA PRODUSULUI

13.1. Fumizorul are obligatia de a garanta ca produsele fumizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract vor funcpona la
parametrii solicitati, in conditii normale de funcponare.
13.1.a. Perioada de garantie generala acordata produsului de catre Furnizor este cea declarata in oferta
tehnica si anume 12 luni
13.2.b. Perioada de garantie sus mentionata, a produselor sus mentionate ( inclusiv a accesoriilor
acestora), 'incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea si testarea acestora de catre
Furnizor la sediul Achizitorului, stabilita de comun acord de partile contractante
13.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Fumizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce

apare 1n conformitate cu aceasta garantie.

13.4. La primirea unei astfel de notificari, Fumizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
tnlocui produsele 10 perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru Achizitor.
13.5. Daca Fumizorul dupa ce a fost in�tiintat nu va remedia defectul in perioada convenita,
Achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul �i pe cheltuiala Furnizorului �i fara a
aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea fatA de Fumizor prin
contract.
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13.6 Garantia produselor sus-mentionate nu se aplica in cazul:
(i) nerespectarii instructiunilor de operare si exploatare a produselor;
(ii)
uzurii unor piese si materiale (in cazul unor utilizari normale a produselor);
(iii) degradarii in urma unor cauze exterioare intre care: socuri, zgarieturi, pete, depuneri, supratensiuni
la alimentarea cu energie electrica, descarcari electrice, inundatii, etc.
13.7
Defectiunile aparute in perioada de garantie din culpa Achizitorului, datorate unei exploatari
necorespunzatoare, vor fi remediate de catre Furnizor contra cost.
XIV. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
14.1. Pentru produsele livrate �i pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor, Fumizorului sunt
cele declarate 1n propunerea financiara si tehnica (atasta la contract). Nu este posibila ajustarea pretului
contractului.
XV. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA CONTRACTULUI
15.1 Furnizorul are obligatia de a nu cesiona si sau subcontracta prezentul contract fara acordul scris al
Achizitorului.
15.2 (l) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului sau oricand solicita Achizitorul,
inainte, in timpul derularii contractului si/sau dupa finalizarea acestuia, toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recuno�tere ale acestora, cat �i contractele 'incheiate cu ace�tia
se constituie 1n anexe la contract.
15.3 (1) Fumizorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indepline�te prezentul
contract.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Fumizor de modul in care •�i 1ndepline�te partea
sa din contract.
(3) Fumizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca ace�tia nu i�i indeplinesc
partea tor din contract.
15.4 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu �i-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului �i va fi notificata
Achizitorului.
15.5 Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa
obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.
15.6. Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.
XVI. FORTAMAJORA
16.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
16.2. Forta majora exonereaza paqile contractante de 'indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada 'in care aceasta actioneaza.
16.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar :fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat �i in
mod complet, producerea acesteia �i sa ia orice masuri care 'i'i stau la dispozitie 1n vederea limitarii
consecintelor.
16.5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti �ncetarea
cauzei acesteia 'in maximum 2 zile de la 1ncetare.
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16.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti 'incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din paqi sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
XVII. REZILIEREA CONTRACTULUI
17.1 In cazul 1n care Furnizorul nu reu�e�te sa-�i 'indeplineasca obligatiile asumate, Achizitorul are
dreptul de a rezilia de indata contractul .

xvm.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
18.1. Achizitorul �i Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice ne'intelegere sau disputa care se poate ivi 'intre ei 1n cadrul sau 'in legatura cu
indeplinirea contractului.
18.2. In cazul in care dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul �i Furnizorul nu
reu�esc sa rezolve 'in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sii se
solutioneze Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti.
XIX. INTARZIERI LA INDEPLINIREA CONTRACTULUI
19.1. Furnizorul are obligatia de a indeplinii prevederile contractului de furnizare in perioada stabilita de
comun acord cu Achizitorul
19.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului Fumizorul nu va respecta termenul de livrare, acesta are
obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul modificarea perioadei de furnizare asumate in termenul
de livrare
19.3 In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare a
produsului, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
Furnizorului.
XX. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
20.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
XXI. iNCETAREA CONTRACTULUI
21.1 Contractul poate inceta:
a). la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
b). la solicitarea Achizitorului, printr-o notificare scrisa, transmisa inainte de implinirea termenului
contractual, cu un preaviz de maxim 2 zile lucratoare;
c). prin acordul ambelor parti contractante;
d). cand una din parti, cesioneaza drepturile �i obliga\iile sale prevazute de prezentul contract fara
acordul celeilalte ;
21.2. In situatia in care in perioada duratei contractuale se incalca dispozitiile prezentului contract,
acesta este desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alte formalitati

prealabile.

21.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente 1ntre
partile contractante.
21.4. Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea pfu1ii care In mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
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XXII. COMUNICARI
22.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi trimisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului
contract.
22.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata,
cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal
primitor pe aceasta confirmare.
22.3. Daca notificarea se trimite prin fax/email ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in
care a fost expediata.
22.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
XXIII CLAUZE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CE AU CARACTER PERSONAL
23.1. Partile declara ca sunt de acord cu prelucrarea, stocarea si utilizarea datelor ce au caracter personal
din cuprinsul prezentului contract conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European �i
al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive�te prelucrarea datelor ce au caracter
personal �i privind libera circulatie a acestor date tn sensul initierii �i derularii de raporturi juridice tntre
acestea inclusiv 1n vederea imbunt:atatirii modului de comunicare prin intermediul po�tei electronice,
pentru comunicarea operativa �i eficienta a informatiilor necesare.
23.2. Partile contractante se obliga sa respecte si sa aplice intocmai prevederile legaJe privind
prelucrarea datelor ce au caracter personal, a Regulamentul UE 2016/679 ("GDPR") pe toata durata
derularii acestuia .

,------

XXIV. DISPOZITII FINALE
24.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informatiile mentionate in
acesta se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public.
24.2. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Noului Cod Civil, Legii nr.
98/2016, privind achizitiile publice.
24.3. Partile contractului au obligatia implementarii si respectarii unor masuri de transparenta
institutionala �i de prevenire a coruptiei, conform prevederilor legale in vigoare. Coruptia, mita sau
delapidarea de orice forma sunt interzise. Atat conducerea Fumizorului cat si a Achizitorului precum si
angajatii acestora trebuie sa se comporte astfel incat sa nu apara dependente sau obligatii personale.
24.4. Este interzisa oferirea, promiterea, darea de bani sau de bunuri, direct sau indirect, angajatilor
Furnizorului care efectueaza activitatile prevazute in prezentul contract, in scopul influentarii adoptarii
unei anumite decizii sau executarii activitatilor care se incadreaza in indatoririle de serviciu ale acestora.
24.5. Achizitorul se obliga sa semnaleze imediat conducerea Furnizorului cu privire la orice fapta a
angajatilor Furnizorului care se incadreaza in sfera infractiunilor de coruptie sau asimilate acestora. Fara
ca enumerarea sa aiba un caracter limitativ, prin fapte de coruptie se intelege: luarea de mita, primirea de
foloase necuvenite, traficul de influenta, conflictul de interese sau incompatibilitati.
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24.6. Prezentul contract a fost 'incheiat, astazi, 17.09.2019, in doua exemplare cu valoare de original,
cate unul pentru fiecare parte contractanta.
ACIDZITOR
creart - CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI
TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

FURNIZOR
WEBSPOTSRL
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