
CONTRACTUL DE FURNIZARE

nr. din 2017

ART. 1. PARȚILE CONTRACTANTE:

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI, cu sediul în Bucureşti, Bd.

Libertăţii Nr. 14, Sector 5, telefon/fax: 021.305.53.54/021.305.53.56, cod fiscal 4266189, cont nr..

RO50TREZ23A510104710130X deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a

Municipiului Bucureşti, reprezentat legal prin Preşedinte, Laura Georgescu, şi Director Economic şi

Patrimoniu, în calitate de BENEFICIAR,

şi

SC ..................S.R.L., cu sediul în...................., Str. ............... Nr. ...., Sector ....., Cod

Unic ........., nr. de ordine în Registrul Comerţului ........................., cont ......................, deschis la

Trezoreria ................., reprezentată prin ................., ................, în calitate de FURNIZOR

ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie furnizarea, respectiv livrarea, instalarea la sediul

Beneficiarului și punerea în funcț iune a softului de registratura care va indeplini cerintele prevazute

in caietul de sarcini.

ART. 3. PRETUL CONTRACTULUI

Preț ul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către beneficiar, este

de ....... lei ( TVA inclus)

ART. 4. APLICABILITATE

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti. Daca semnarea nu este

simultana, data ultimei semnaturi se va considera data intrarii in vogoare.

ART. 5. OBLIGATIILE PARTILOR SI CERINTELE FUNCTIONALE

5.1 Furnizorul se obligă să livreze, sa instaleze, să puna în functiune 2 bucati licenta pentru softul

de registratura si sa instruiasca persoanele care vor folosi acest soft pana la data de 20 12.2017

5.2 Furnizorul se obliga să asigure suport tehnic gratuit si garantie pentru o perioadă 1 an pentru

software-ul instalat, in conformitate cu art. 6.2-2.



5.3 Furnizorul se obliga sa asigure intretinerea si eventualele reparatii ale software-ului instalat, in

perioada de garantie, dupa cum urmeaza:

a) Daca sistemul este accesibil prin internet, problema va fi rezolvata online prin remote

desktop (team viewer, etc) în maxim o zi lucratoare;

b) Daca sistemul nu este accesibil prin internet, un angajat al SC... SRL se va deplasa, în

maxim 2 zile lucratoare , la sediul beneficiarului pentru a depista problema și pentru a oferi un

termen rezonabil de remediere;

5.4 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele și performanț ele prezentate în oferta

tehnică și comercială, atasata ca Anexa nr 2.

5.5 Furnizorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricaror:

i) reclamaț ii și acț iuni în justiț ie, ce rezultă din încălcarea, decisa printr-o hotarare

judecatoreasca definitiva, a unor drepturi inregistrate de proprietate intelectuală( brevete, nume,

mărci înregistrate etc.) legate de software-ul folosite pentru sau în legatura cu produsele

achiziț ionate;

și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură în legătură cu derularea prezentului

contract.

5.6 Furnizorul se obliga sa presteze serviciile de actualizare a soft-ului furnizat in raport cu

modificarile legislative survenite, pentru perioada de garantie acordata.

5.7 Furnizorul se obligă să îndeplinească toate cerinț ele funcț ionale ale software-ului, prevazute in

caietul de sarcini, atasat ca anexa nr 1

5.8 Furnizorul se obligă să asigure, la data punerii in functiune a sistemului, instruirea personalului

CNA pentru utilizarea tuturor capacităț ilor software furnizate prin prezentul contract.

5.9 Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care însoț esc produsele:

a) factura fiscală

b) certificat de garanț ie

c) documentaț ia în limba română pentru utilizarea software.

5.10 Beneficiarul se obligă să asigure furnizorului personalul de specialitate necesar, care sa asigure

desfasurarea activitatii de instalare și punere în funcț iune a software-ului furnizat, pe parcursul

implementarii contractului la beneficiar.

5.11 Beneficiarul se obligă să platească furnizorului preț ul convenit pentru îndeplinirea contractului

de furnizare, la termenul stabilit.

5.12. Beneficiarul se obliga sa nu permita accesul pentru interventii la sistem si pentru servicii de

mentenanta altor persoane decat cele autorizate de catre furnizor.



6. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA

6.1 Furnizorul are obligaț ia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi și nefolosite.

6.2-1. Perioada de garanț ie acordata de catre furnizor este de 1 an.

-2. Perioada de garanț ie începe după semnarea proceselor verbale de recepț ie cantitativă,

calitativă și de punere în funcț iune a echipamentelor.

6.3 Beneficiarul are obligatia de a notifica furnizorului orice plângere sau reclamaț ie ce apare în

legatura cu aceasta garanț ie. La constatarea unei defecț iuni, beneficiarul va notifica furnizorul, prin

e-mail, cu privire la evenimentul apărut. Dupa remedierea defecț iunii furnizorul va notifica

beneficiarul, prin e-mail, cu privire la cauzele constatate și soluț iile aplicate.

Daca software-ul nu va fi repus in functiune in termen de 72 ore de la transmiterea notificarii de

catre beneficiar, atunci garantia se va prelungi cu perioada de nefunctionare.

Persoanele de contact, numerele de telefon si adresele de e-mail folosite pentru notificari si

orice comunicare privind derularea contractului, functionarea software-ului, raportarea si

remedierea defectelor sunt sunt:

Pentru Beneficiar: Grigore Cristian, Adresa e-mail: cristian.grigore@cna.ro, Telefon:

Pentru Furnizor: ........ – Adresa e-mail: ....., Telefon: ..........

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, ANEXA NR. 1;

b) oferta tehnica si oferta financiara, ANEXA NR 2.

8. RECEPTIA ȘI TESTAREA PRODUSELOR

8.1 Dupa livrarea, instalarea si punerea in functiune a software-ului, care face obiectul acestui

contract,se va instrui personalul CNA care va lucra cu acesta.

8.2 Recepț ia va fi încheiată printr-un proces verbal de receptie cantitativa, calitativa si de

punere in functiune, după o perioadă de testare de 3 de zile lucratoare și după verificarea

îndeplinirii tuturor obligaț iilor stabilite în prezentul contract, semnat de ambele parti.

8.3 Daca software-ul nu asigură cerinț ele specificate în ofertă, atasata ca Anexa nr. 2, beneficiarul

are dreptul să-l refuze, iar furnizorul are obligaț ia, fără a modifica preț ul contractului:

a) de a înlocui produsul refuzat sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaț iilor tehnice.

8.4 Livrarea, instalarea si punerea in functiune a software-ului se consideră încheiată în momentul în

care sunt îndeplinite clauzele de recepț ie cantitativă și calitativă a produselor care fac obiectul

prezentului contract.
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9. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ

9.1 Plata se va efectua prin ordin de plată , în contul furnizorului .................., deschis la

Trezoreria ................., în termen de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar, dar nu mai

tarziu de incheierea anului financiar 2017.

9.2 Plata se va efectua în baza urmatoarelor documente:

a) factura fiscală

b) procesul verbal de recepț ie cantitativă, calitativă și de punere în funcț iune, semnat de

Comisia de recepț ie a CNA, precum și de reprezentantul furnizorului.

10. AMENDAMENTE

Parț ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adiț ional, în cazul in care exista interese reciproce pentru astfel de

modificari precum si in cazul apariț iei unor circumstanț e care lezează interesele comerciale

legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

11. PENALITĂȚI

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligaț iile

asumate prin contract, la termene prevăzute, beneficiarul are dreptul să aplice penalităț i de

întârziere, calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 72 / 2013. Penalităț ile se calculează

începând cu prima zi de neexecutare până la îndeplinirea efectivă a obligaț iilor.

11.2 În cazul în care beneficiarul nu onoreaza facturile în termenul prevazut la art. 9.1, aceasta are

obligaț ia de a plăti penalităț i de întarziere, calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 72 /

2013, începând din a 31-a zi lucrătoare de la data primirii facturii și până la data plăț ii efective.

11.3 Cuantumul penalităț ilor nu poate depăși valoarea totala a contractului.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, de catre una dintre părţi, dă dreptul

părţii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare, fără a fi necesară punerea în întârziere a

executantului sau îndeplinirea oricărei formalităţii prealabile si de a pretinde plata de daune-interese.

12.2 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30

de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi

care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului

respectiv ar fi contrară interesului public.



12.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre

partile contractante.

13. FORTA MAJORA

13.1 Forț a majoră este un eveniment mai presus de controlul părț ilor, care nu se datorează greșelii

sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face

imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:

războaie, revoluț ii, incendii, inundaț ii sau orice alte catastrofe naturale, restricț ii apărute ca urmare

a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunț iativă. Nu este considerat forț ă

majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face

extrem de costisitoare executarea obligaț iilor uneia din părț i.

13.2 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

13.3 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care acesta acţionează.

13.4 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.

13.5 Partea contractantă, care invoca forţa majoră, are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat

şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea

limitării consecinţelor.

13.6 Dacă forţa majoră acţioneaza sau se estimeaza că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni,

fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca

vreuna din părţi să poata pretinde celeilalte daune-interese.

14. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

Limba care guvernează contractul este limba română.

15. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

15.1 Beneficiarul 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.

15.2 Dacă beneficiarul şi furnizorul nu reuşesc, totusi, să rezolve, în mod amiabil, o divergenţă

contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoresti din

Romania.



16. COMUNICĂRI

16.1 Orice comunicare între părț i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris, conform Art. 6.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul

transmiterii, cât și în momentul primirii.

16.2 Comunicările între părţi se pot face în scris, prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării

în scris a primirii comunicării, conform datelor de contact prevazute la Art. 6.3.

17. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

18. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare.

BENEFICIAR, FURNIZOR,

CONSILIUL NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

PREŞEDINTE

LAURA GEORGESCU

DIRECTOR ECONOMIC ŞI PATRIMONIU

SEF SERVICIUL JURIDIC ŞI REGLEMENTĂRI

CIOBANU DUMITRU

COMPARTIMENT IT

CRISTIAN GRIGORE

SEF BIROU CANCELARIA CONSILIULUI

MIERLEA MARICELA

COMPARTIMENT ACHIZITII

LIVIOARA ANITEI


