CONTRACT SECTORIAL DE PRODUSE
Nr. ___________/________________

In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, al
H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
cu modificarile si completarile ulterioare, a fost incheiat prezentul contract
1.PARTILE CONTRACTANTE

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti, nr. 325A, jud.
Dolj, telefon 0251 41 68 60, fax 0251 41 11 12, Nr. de ordine in Registrul Comertului J16/1331/97, Cod de
Inregistrare Fiscală RO10300854, avand contul RO 16RNCB0134041656690001- BCR Craiova, reprezentata prin
Adrian PREDESCU - Director General si Ramona Andreea SANDA - Director Economic –denumita in
continuare ACHIZITOR
si
_____________________, cu sediul in ____________________________, tel/fax _________________________,
Cod fiscal _______________________, Nr. de ordine in Registrul Comertului J__________________, avand
contul _________________________ - _____________________, reprezentata prin __________________________________ - denumita in continuare FURNIZOR

2.DEFINITII
Art.2.1.In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic, inclusiv Anexele sale, care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti,
incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un furnizor de produse, in calitate de furnizor;
b) achizitor si furnizor – partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) produse – centrale termice – 3 bucati, pe care furnizorul se obliga sa le furnizeze achizitorului;
e) servicii – servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de incarcare, transport si
descarcare, precum şi orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute in propunerea tehnica;
g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si 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.
h) destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele, respectiv sediul R.A.
Aeroportul International Craiova;
i) DDP - termeni comerciali definiti conform regulilor si uzantelor internationale, guvernate de
regulamentul INCOTERMS, si anume: Franco destinatie vamuit / Delivered Duty Paid;
j) forta majora –un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind
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exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat 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 parti;
k) culpa - orice neindeplinire a prevederilor prezentului contract reprezinta caz de culpa;
l) zi -zi calendaristica; an -365 de zile.
3.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.3.1. Obiectul contractuluil il constituie furnizarea produselor

Centrale termice – 3 bucati
4.DURATA CONTRACTULUI
Art. 4.1. Prezentul contract este valabil de la data semnarii lui de catre parti si pana la expirarea

perioadei de garantie acordata de catre furnizor produselor livrate.
5.PRETUL CONTRACTULUI
Art. 5.1. Pretul contractului este _________ lei, la care se adauga T.V.A...
Art.5.2. Pretul contractului include contravaloarea produselor si a tuturor fitingurilor aferente acestora, a
serviciilor necesare livrarii la sediul R.A. Aeroportul International Craiova, costurile legate de demontarea
centralelor termice existente, montarea centralelor achizitionate, precum si si orice alte asemenea obligatii care
revin furnizorului prin contract.
Art. 5.4. Pretul este ferm si fix pe toata perioada derularii contractului.
6. TERMEN DE LIVRARE SI MODALITATI DE PLATA
Art. 6.1. Termenul de livrare este de maxim 60 zile de la data semnarii contractului de catre parti.
Art. 6.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata integral către furnizor, în termen de 30 zile de la inregistrarea
la sediul sau a facturii fiscale originale, insotita de procesul-verbal de receptie si documentele prevazute la art. 10.1.
din prezentul contract.
Art. 6.3. In cazul in care, din motive neimputabile achizitorului, plata nu se poate efectua in exercitiul bugetar
aferent anului 2019, aceasta se va face in termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului si a listei de investitii a
achizitorului pentru anul 2020, de catre Consiliul Judetean Dolj, situatie in care furnizorul nu va putea pretinde
penalitati.
7.OBLIGATIILE PARTILOR
Art.7.1.FURNIZORUL ARE OBLIGATIA:
a) să asigure livrarea la sediul achizitorului a produselor, în conformitate cu prevederile prezentului contract, a
Caietului de sarcini si a ofertei tehnice.
La livrarea produsului se intocmeste un proces- verbal de predare-primire.
b) sa respecte termenul de garantie pentru produsele care fac obiectul prezentului contract, respectiv 24 luni de
la data livrarii acestora;
c) sa demonteze centralele termice existente la sediul beneficiarului si sa monteze cele 3 centrale termice care fac
obicetul prezentului contract;
d) sa furnizeze produsele in perioada convenita, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract si
anexele care fac parte integranta din prezentul contract;
e) sa frunizeze numai produse noi, precum si fitingurile aferente acestora;
f) sa certifice produsele conform standardelor ISCIR in vigoare;
g) sa asigure mentenanta preventiva in perioada de garantie si mentenanta corectiva in perioada de post-garantie,
conform cerintelor din Caietul de sarcini si ofertei tehnice. Costurile pentru mentenanta preventiva in perioada de
garantie vor fi suportate de catre furnizor.
h) să îndeplinească şi să respecte toate obligaţiile şi responsabilităţile privind sănătatea şi securitatea în muncă şi
protecţia mediului;
Daca, pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de livrare, din alte cauze decat cele
imputabile lui, acesta are obligatia de a notifica, in scris, acest aspect achizitorului. Notificarea trebuie sa fie
insotita de documente justificative.
Art.7.2.ACHIZITORUL ARE OBLIGATIA:
a) de a achita contravaloarea produselor livrate in termenele si conditiile stipulate prin prezentul contract;
b) de a pune la dispozitia frunizorului orice facilitati si /sau informatii pe care acesta le-a cerut si pe care le
considera necesare pentru indeplinirea contractului .
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8.STANDARDE
Art.8.1.Produsele furnizate si montate in baza contractului vor respecta standardele prevazute in certificatele de
conformitate eliberate de catre producator si care vor insoti produsele la livrare.

9.LIVRARE SI RECEPTIE
Art.9.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele mentionate la art. 3.1. in termen de 60 de zile de la data
semnarii contractului de catre ambele parti.
Art.9.2. Livrarea produselor care fac obiectul prezentului contract, se va face la sediul achizitorului, toate
cheltuielile de incarcare, transport, descarcare, vor fi suportate de catre furnizor.
Art.9.3. Receptia cantitativa si calitativa se efectueaza la sediul achizitorului de catre reprezentantii acestuia, in
prezenta delegatului/delegatilor furnizorului.
Art.9.4. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate, se face prin semnarea de primire de
catre reprezentantul autorizat al acestuia a procesului - verbal de predare-primire.
Art.9.5. Achizitorul, prin reprezentantii sai, are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificatiile din oferta tehnica.
Art.9.6. Dupa montarea produselor, daca, in urma testarii, se constata ca acestea corespund cerintelor din oferta
tehnica, se va intocmi proces-verbal de receptie.
Art.9.7. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
Art.9.8. Prevederile clauzelor 9.1-9.7. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau de alte
obligatii prevazute in contract.
10.DOCUMENTE CARE INSOTESC PRODUSELE
Art.10.1.Produsele vor fi livrate cu urmatoarele documente:
a) Manual de intretinere (incluzand scheme electrice cuprinzatoare si desene de ansamblu pentru componentele
principale);

b)
c)
d)
e)

Manual de operare;
Certificat de conformitate tip CE;
Certificatul sistemului de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent;.
Certificat de garantie.

Art.10.2. Livrarea cantitativa a produselor se considera incheiata in momentul in care este
prevederea clauzei 10.1, prin semnarea procesului verbal de receptie.

indeplinita si

11.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
Art.11.1. Furnizorul are obligaţia de a constitui o garanţie de buna execuţie a contractului in cuantum de 10% din
valoarea totală contractului, exclusiv T.V.A. conform art . 45 din H.G. nr. 394/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui în favoarea achizitorului, în termen de 5 zile lucratoare de
la semnarea contractului, conform art. 45 al. 3 din HG 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin
virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania
sau din alt stat sau de o societate de asigurari, si devine anexa la contract, conf. Art. 46 al.1 din HG nr. 394/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.11.2. Achizitorul va avea dreptul sa execute garantia de buna executie a contractului in cazul in care furnizorul
nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia
furnizorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
Art.11.3. In cazul executarii partiale sau totale a garantiei de buna executie existente, furnizorul are obligatia
reintregirii acesteia la nivelul avut anterior executarii, in termen de 5 zile de la executare.
Art.11.4. La solicitarea scrisa a furnizorului, Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie
in termen de 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produsului care face obiectul contractului
si/sau de la plata facturii, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
Art.11.5. In situatia in care este necesara prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de buna executie,
furnizorul este obligat, la solicitarea achizitorului, sa prelungeasca perioada de valabilitate, pe cheltuiala sa.
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12. GARANTIA ACORDATA PRODUSULUI
Art.12.1. Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este de 24 de luni de la data livrarii, pentru
toate partile componenete, termenul curgand de la data punerii in functiune.
Art.12.2. Calitatea produselor livrate va fi confirmata si garantata prin certificatul de calitate si certificatul de
garantie eliberate de furnizor.
Art.12.3.Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare
in conformitate cu aceasta garantie (asupra calitatii produsului livrat in perioada de garantie a acestuia).
Art.12.4. La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia de a inlocui orice subansamblu defect, in
termen de 14 zile, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Pentru subansamblele inlocuite ca urmare a unor
defectiuni, va curge o noua perioada de garantie, de la data inlocuirii lor.
Art. 12.5. Daca valoarea subansamblelor defectate simultan depaseste 50% din valoarea echipamentului, sau daca
perioadele de nefunctionare a echipamentului depasesc cumulat o perioada reprezentand 10% din perioada de
garantie acordata echipamentului, achizitorul poate obliga furnizorul sa inlocuiasca intregul echipament cu unul
nou, cu aceleasi caracteristici tehnice, pe propria cheltuiala.
Art.12.6. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa inlocuiasca cantitatea de subansamblele defecte
in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a
aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.
13. INTARZIERI IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI
Art.13.1. Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul in termenele stipulate in prezentul contract.
Art.13.2. Cu exceptia prevederilor cap. 18, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a
solicita penalitati furnizorului, potrivit prevederilor art. 14.1.
14. PENALITATI. DAUNE INTERESE
Art.14.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala de 0,15 % din valoarea totala a contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor.
Art.14.2. În cazul în care achizitorul nu onoreaza factura in termenul prevazut la art. 6.2., acesta are obligatia de a
plati, ca penalitati, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, o suma reprezentand 0,15% pentru fiecare zi de
intarziere, din plata neefectuata.
Art.14.3. In caz de neexecutare sau de executare necorespunzatoare a oricareia din obligatiile contractuale asumate
de catre furnizor, achizitorul este in drept sa solicite si daune-interese la valoarea prejudiciului suferit de catre
achizitor din faptul neexecutarii contractului de catre furnizor.
Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferita de catre achizitor si beneficiul de care acesta este lipsit, precum si
pierderile viitoare. La stabilirea prejudiciului, achizitorul va tine seama si de cheltuielile pe care acesta le-a facut,
pentru evitarea sau limitarea prejudiciului. Achizitorul va avea dreptul si la repararea prejudiciului nepatrimonial.
In cazul prejudiciilor viitoare, al carui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine, cuantumul acestuia se va
determina de catre instanta de judecata.
15.REZILIERE. DENUNTARE.
Art.15.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de catre una din parti da dreptul partii lezate de a cere
rezilierea prezentului contract de plin drept, fara interventia instantelor de judecata si fara vreo alta formalitate,
precum si de a pretinde daune-interese in cazul in care considera necesar, pana la acoperirea prejudiciului creat.
Rezilierea unilaterala a contractului va fi notificata partii in culpa si ea va produce efecte in termen de 15 zile de la
data comunicarii ei. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.
Art.15.2. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 15 de zile de la aparitia unor
circumstante obiective care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Termenul de 15 de zile se
calculeaza de la data primirii notificarii de catre furnizor. Denuntarea opereaza si in conditiile art. 244 din
Legea nr. 99/2016.
Art.15.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare prealabila
scrisa fara alte formalitati si fara interventia instantei, in cazul in care cealalta parte intra in faliment sau
este initiata procedura de lichidare, dizolvare, sechestru sau insolventa de catre creditori, sau dupa caz, de
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insasi partea respectiva, cu conditia ca aceasta renunțare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru prestator.
Art.15.4. In cazurile prevazute la art.15.2. si 15.3., furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
16.CESIUNEA
Art.16.1. Cesiunea va opera în condiţiile art. 1315 NCCiv.
Art.16.2. Furnizorul se obliga sa nu cesioneze obligatiile asumate din contract, fara acordul scris al achizitorului .
Art.16.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia acordata produsului,
conform Art. 11, sau alte obligatii asumate prin contract .

17. RASPUNDERE CONTRACTUALA
Art.17.1. Orice neindeplinire a obligatiilor de catre oricare din parti constituie caz de culpa, caz in care, partea
afectata de neindeplinirea acelei obligatii poate sa invoce neexecutarea
contractului si
rezilierea/denuntarea/incetarea acestuia, partea in culpa avand obligatia de a plati daune interese.
Art.17.2. Obligatiile nascute inainte de data rezilerii contractului isi vor produce efectele pana la data indeplinirii
efective a acestora.
18. FORTA MAJORA
Art.18.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
Art.18.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
Art.18.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia
Art.18.4.Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
Art.18.5.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 plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
19.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art.19.1.Achizitorul si furnizorul vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu executarea contractului.
Art.19.2.Pentru orice litigiu nascut din prezentul contract, instanta competenta este instanta de la sediul
achizitorului.
20. AMENDAMENTE
Art.21.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act adiţional.
21. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
Art.21.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
Art.22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
23.COMUNICARI
Art.23.1.Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
Art.23.2.Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
Art.23.3.Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
24. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.24.1 Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:
a) ajungerea la termen;
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b) acordul părţilor, consemnat in scris prin incheierea unui act aditional;
c) rezilierea contractului pentru neexecutarea obligaţiilor de către una din părţile prevazute in prezentul contract ;
d) denunţare unilaterală a contractului, oricand pe durata derularii acestuia de catre partile contractante;
e) apariţia vreunui caz de forţă majoră constatata si invocata in conditiile legii si ale prezentului Contract, ce isi
mentine efectele specifice o perioada mai mare de 6 luni;
f) intrarea in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic conform Legii 85/2014,
anularea/suspendarea autorizatiei pentru obiectul de activitate care face obiectul prezentului contract, dizolvarea,
cesionarea contractului fara acordul achizitorului, radierea din registrul comertului a vreuneia dintre parti,
imposibilitatea continuarii contractului de catre achizitor ca urmare a intervenirii unei situatii care nu a fost
cunoscuta de acesta la data incheierii contractului, deschiderea procedurii de concordat preventiv, etc.
g) modificarea legislatiei intr-o masura in care sa faca imposibila executarea obiectului prezentului Contract.
25.DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.25.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini;
b) Oferta tehnica;
c) Oferta financiara;
d) Garantia de buna executie.
26.DISPOZITII FINALE
Art.26.1. Persoana responsabila cu urmarirea executarii prezentului contract, din partea achizitorului, este
domnul_Mirel Jianu
Art.26.2. Partile garanteaza ca reprezentantii desemnati ale caror semnaturi apar mai jos au fost si sunt investiti la
data incheierii prezentului contract de furnizare cu toata puterea juridica sa semneze acest contract.
Art.26.3. Prezentul contract s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale, unul pentru furnizor si doua
pentru achizitor, avand aceeasi valoare juridica.

ACHIZITOR

FURNIZOR

RA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
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