CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE Nr. 7769/06.06.2019
Preambul
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de furnizare
produse, intre :
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1 Creart -CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Str. Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sector 1, cod fiscal 4266901, cont
nr. RO57 TREZ 7015 0 lOX XXO1 1921, deschis la Trezoreria Sector I, reprezentat prin D-na Claudia
Nicoleta POPA, in calitate de Director, in calitate de Achizitor, pe de o parte,
Si

1.2. S.C. MULTIMEDIA FILM S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 52-72,
bl. 4, sc. 1, et. 2, ap. 9, sector 6, inegistrata la Registrul Comertului cu nr. 140/9419/1999, cod fiscal
R l 2317950, avand cont RO44TREZ7065069XXX002881, Trez. sect. 6, reprezentata prin DI.
Administrator, in calitate de Furnizor, pe de alta parte, au incheiat prezentul contract de
furnizare produse, cu respectarea urmatoarelor clauze :
II. DEFINITII
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
• contract reprezinta prezentul act �i toate Anexele sale.
• Achizitor �i Furnizor - paqile contractante, a�a cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
• pretul contractului - pretul platibil fumizorului de catre Achizitor, 'in baza contractului, pentru
'indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
• produse - echipamentele, ma�inile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract , pe care furnizorul se obliga, prin contract , sa le fumizeze Achizitorului;
• servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea 'in functiune, asistenta tehnica in perioada de
garantie, �i orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
• 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 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
nationalitatea Furnizorului.
• destinatie finala - locul unde Furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
• termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera
lnternationala de Comeq (CIC).
• foqa majora - un eveniment mai presus de controlul paqilor, care nu se datoreaza gre�elii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului �i care face
imposibila executarea �i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu
este considerata forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din paqi;

• zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
III. INTERPRETARE
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.
IV. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prin prezentul contract, Fumizorul se obliga sa livreze, fumizeze, sa transporte si sa predea (inclusiv
sa monteze) Achizitorului, pana eel tarziu in data de 17.06.2019, elementele de scenografie, inclusiv
creatia scenografica, necesare organizarii Festivalului International de Folclor "Muzici si Traditii in
Bucuresti 2019" de catre creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, in
perioada 21-23.06.2019, in locatia Pare Iazvor, in cantitatile si specificatiile mentionate in oferta nr.
7658/05.06.2019, ce face parte integranta din contract.
4.2. Achizitorul se obliga sa achizitioneze �i sa achite pretul convenit in prezentul contract, astfel cum
este detaliat in oferta de pret atasata.
V. PRETUL CONTRACTULUI
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate �i a serviciilor accesorii aferente, prestate de
catre Achizitor, in folosul Achizitorului este de 222.609,00 lei, fora TVA, la care se adauga TVA de
19% (42.295,71 lei), valoarea totala a contractului fiind de 264.904,71 lei cu TVA inclus, conform
ofertei de pret nr. 7658/05.06.2019, atasata.
5.2 Pentru produsele livrate �i pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor, Furnizorului sunt
cele declarate 1n propunerea financiara/oferta de pret, atasata la contract. Nu este posibila ajustarea
pretului contractului.
VI. MODALITATI DE PLATA
6.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Furnizor in termen de 60 de zile de la receptia
integrala, cantitativa �i calitativa, a bunurilor. Documentele in baza carora se va face plata vor fi:
procesul verbal de receptie calitativa �i cantitativa a produselor, semnat de catre ambele parti �i factura
fiscala aferenta.
6.2. Plata se va efectua prin ordin de plata, in contul de trezorerie al Fumizorului, in baza Facturii fiscale
emise de accesta . Data la care obligatia de plata se considera efectuata este ziua in care s-a emis ordinul
de plata.
VII. DURATA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract este valabil incepand cu data semnam sale s1 tarziu data stingerii tuturor
obligatiilor contractuale ce decurg din executarea sa.
VIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1 Documentele contractului sunt:
a. Documentele de achizitie publica aferente procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare ;
b. Propunerea financiara.
IX. OBLIGATIILLE PARTILOR CONTRACTANTE

9.1. Achizitorul are urmatoarele obligatii :
a sa receptioneze produsele ce se constituie obiect al prezentului contract 1n termenul convenit cu
Fumizorul;
b. sa achite pretul produselor livrate de Fumizor in termen de 60 de zile calendaristice de la receptia
integrala, cantitativa �i calitativa a acestora.
9.2. Furnizorul are urmatoarele obligatii :
a. sa fumizeze, transporte, livreze, respectiv sa predea Achizitorului, pana eel tarziu in data de
17.06.2019 elementele de scenografie (inclusiv creatie scenografica) ce fac obiectul prezentului contract,
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract si a ofertei depusa, ce face parte integranta
din prezentul contract.
b sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:
• reclamatii �i actiuni 'in justitie ce rezulta din 'incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci 1nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsul achizitionat, �i daune-interese, costuri, taxe �i
cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 1n care o astfel de 1ncalcare rezulta din
respectarea caietului de sarcini 'intocmit de catre Achizitor.
c. Fumizorul are obligatia de a indeplini contractul de fumizare in perioada/perioadele convenite e
comun acord cu Achizitorul;
d. Daca pe parcursul tndeplinirii contractului, Furnizorul nu respecta termenul stabilit , acesta are
obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul.
X. PENALITATI, DAUNE-INTERESE
10.1 in cazul in care, din vina sa exclusiva, Furnizorul nu reu�e�te sa i�i indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o cota de
0,03% din valoarea bunurilor nelivrate/neinstalate, pe zi de intarziere.
10.2 in cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile lucratoare de la
receptionarea produselor , acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o cota de 0,03% pe zi de intarziere
din valoarea facturilor neonorate.
XI. SANCTIUNI
11.1 in cazul 'in care, din vina sa exclusiva, Furnizorul nu reu�e�te sa-�i indeplineasca obligatiile
asumate in prezentul contract , Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul unilateral.
11.2 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, 1n mod culpabil
�i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat �i de a pretinde plata de
daune-interese.
11.3. Achizitorul 1�i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
Fumizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din um1a da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Furnizor. In acest caz,
Fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 1ndeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
XII. RECEPTIA PRODUSELOR
12.1 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta �i/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificatiile din propunerea tehnica.
12.2 (1) Inspectiile �i testarile la care vor fi supuse produsele, cat �i conditiile de trecere a receptiei
provizorii �i a receptiei finale (calitative) vor fi efectuate la momentul livrarii.

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, 10 scris, Fumizorului, identitatea reprezentantilor sai
imputemiciti pentru efectuarea receptiei, testelor �i inspectiilor produselor;
12.3 Inspectiile �i testele din cadrul receptiei provizorii �i receptiei finale ( calitative) se vor face la
destinatia finala a produselor, in prezenta reprezentantilor celor doua parti.
12.4 Daca produsul inspectat sau testat nu corespunde specificatiilor, Achizitorul are dreptul sa ii
respinga, iar Furnizorul are obligatia, rara a modifica pretul contractului:
a) de a inlocui produsul refuzat;
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespunda specificatiilor lor tehnice.
12.5 Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa �i, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amanat datorita faptului ca produsul a fost inspectat �i testat de fumizor, cu sau fara participarea unui
reprezentant al Achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
12.6. Prevederile clauzelor 14.1-14.4. nu ii vor absolvi pe Furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau
altor obligatii prevazute in contract.
XIII. AMBALAREA SI MARCAREA PRODUSELOR
13.1 (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la
manipularea dura din timpul transportului, tranzitului �i expunerii la temperaturi extreme, la soare �i la
precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului �i depozitarii in aer liber, in a�a fel incat sa
ajunga in buna stare la destinatia finala.
(2) In cazul ambalarii greutatilor �i volumelor in forma de cutii, fumizorul va lua in considerare, unde
este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor �i absenta facilitatilor de manipulare grea
in toate punctele de tranzit.
13.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum �i toate materialele necesare protectiei
coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea Achizitorului.
XIV. LIVRAREA PRODUSELOR
14.1 Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de Achizitor respectand:
a) livrarea/transportul produselor sus mentionate se va efectua si finaliza, de catre Fumizor pana eel
tarziu in data de 17.06.2019.
14.2 (1) La expedierea produselor, Furnizorul are obligatia de a comunica in scris, atat Achizitorului,
cat �i, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produsului,
cantitatea, locul de incarcare �i locul de descarcare.
(2) Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care insotesc produsul:
• Factura fiscala
• Avizul de insotire a marfii.
14.3 Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor privind receptia produselor.
14.4. Cheltuielile necesare pentru ca produsele sa corespunda cerintelor din oferta tehnica, valoarea
ambalajului, asigurarii �i transportului produselor la locurile de livrare stabilite, precum �i alte taxele �i
cheltuieli sunt incluse in pret.
XV. ASIGURARI
15.1 Fumizorul are obligatia de a asigura complet produsul furnizat prin contract impotriva pierderii sau
deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare �i livrare, in functie de termenul comercial de
Iivrare convenit.
XVI . SERVICII

16.1 Pe langa fumizarea efectiva a produselor, Fumizorul are obligatia de a presta �i serviciile accesorii
furnizarii acestora, fara a modifica pretul contractului.
16.2 Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca
aceste servicii sa nu elibereze Fumizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.
16.3. in perioada de garantie a produsului Furnizorul are obligatia de a livra piesele de schimb �i
subansamblurile care se defecteaza.
16.4. In eventualitatea in care a incetat fabricarea de piese de schimb, Furnizorul are obligatia:
a) de a notifica in avans (cu eel putin 90 de zile) Achizitorul, pentru a permite acestuia sa cumpere
piesele necesare;
b) de a pune la dispozitie Achizitorului, :fara plata, daca i se cere, proiectele, desenele �i specificatiile
pieselor de schimb.
XVII. PERIOADA DE GARANTIE A PRODUSELOR
17.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit, de
ultima generatie �i incorporeaza toate imbuniitatirile recente in proiectare �i structura materialelor. De
asemenea, Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizat prin contract nu va avea nici un
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul �i/sau
materialul e cerut in mod expres de catre Achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a Furnizorului
�i ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.
17.2 (1) Perioada de garantie acordatii produsului de catre Furnizor va fi specificata in oferta financiara,
anexata prezentului contract, respectiv de 12 luni.
(2) Perioada de garantie a produsului 'incepe cu data receptiei efectuate dupii livrarea �i instalarea
acestuia la sediul Achizitorului ;
17.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce
apare in conformitate cu aceasta garantie.
17.4 La primirea unei astfel de notificiiri, Furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul 'in perioada convenita, :farii costuri suplimentare pentru Achizitor, conform
documentatiei de atribuire. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte,
beneficiazii de o nouii perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului. Timpul de
remediere a defectiunilor aferente produselor, va fi de maxim 15 zile calendaristice de la data sesizarii
Prestatorului, de catre Achizitor
17.5 Dacii Furnizorul, dupii ce a fost in�tiintat, nu va remedia defectele, in perioada convenita,
Achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si cheltuiala Furnizorului, f'arii a aduce nici
un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea fata de Furnizor prin contract.
XVIII. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
18.1. Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in acelea�i conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.
18.2. (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoa�tere ale acestora, cat �i contractele incheiate cu ace�tia
se constituie in anexe la contract.
18.3. (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indepline�te prezentul
contract.
(2) Subcontractantul este pe deplin riispunzator fata de Furnizor de modul in care i�i indepline�te partea
sa din contract.

notifica, in timp util, Achizitorul, modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate se va efectua cu
acordul partilor, prin act aditional.
XXII. LITIGII
22.1. Partile au convenit ca toate ne1ntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori 'tncetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
22.2. In cazul 1n care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa de
comun acord Judecatoriei Sect. 1, Bucuresti
XXIV. DISPOZITII FINALE
24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
24.2 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora �i care nu au putut fi prevazute la data 1ncheierii acestuia.
24.3. Prezentul act s-a incheiat azi, 06.06.2019, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte contractanta
ACHIZITOR
Creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie
al Municipiulu ·

FURNIZOR
SC Multimedia Film SRL

Director,
Claudia Nicoleta
Director Adjunct,

Responsabil Festivalul International de Folclor "Muzici si Traditii in Bucuresti",

Responsabil zona folclor reinte?retat IEsc - urban contemporan romanesc,

