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CONTRACT  

de Furnizare de Materiale si servicii de publicitate și informare în cadrul 

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita 
și Dumbrăveni, județul Sibiu” 

 

 

I.     PARTILE CONTRACTANTE 

    I.1. S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L., cu sediul in Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, corp A, etaj 5, 

Bucuresti, sector 3, telefon 021 3011470, fax 021 3011480, nr. de inregistrare in Registrul Comertului 
J40/3249/2004, CUI 16193331, avand contul nr. RO31BACX0000000030999310, deschis la UNICREDIT 
BANK, reprezentata de domnul Ion Taina, Administrator, in calitate de Achizitor, 

 si 

     I.2.  S.C...................., cu sediul in .......................................,înregistrată în Registrul Comertului cu nr. 

J......................, CUI............................, avand contul bancar nr. .........................., deschis la banca 
................., Sucursala ............., reprezentata prin ........................., in calitate de Furnizor.  

 

Tertul Beneficiar al materialelor si serviciilor de furnizat in baza prezentului contract este SC APA 
TARNAVEI MARI SA, Cod de identificare fiscala: RO 19502679; Adresa: Strada: Moraru Dimitrie, 
comandor, nr. 19; Localitate: Medias; Cod Postal: 551041; jud. Sibiu, denumit in cele ce urmeaza 
Beneficiar. 

           

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul prezentului contract consta in realizarea tuturor materialelor si serviciilor specifice asa cum sunt 
aceastea definite in Caietul de sarcini si in oferta tehnica a Furnizrorului in baza carora a fost realizata 
achizitia prezentului contract in urma unei proceduri de cerere de oferta organizata de catre Achizitor. 
Caietul de sarcini se constituie ca Anexa 1A, iar si oferta tehnica se constituie ca Anexa 1B la prezentul 
contract si fac parte integranta din contract. In cazul unor diferente sau discrepante intre prevederile 
caietului de sarcini si cele ale ofertei tehnice, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini, cu exceptia 
cazurilor in care oferta tehnica prevede un nivel superior al cantitatii, specificatiilor si/sau calitatii 
materialelor si serviciilor de realizat potrivit contractului. 

 

III. PRETUL CONTRACTULUI 

Pretul ramane ferm si este obligatoriu pe toata durata de indeplinire a contractului (nu este supus ajustarii 
sau actualizarii). 

Pretul total al contractului, fara TVA, este de __________ RON, conform ofertei financiare a Furnizorului 

in baza careia a fost acordat contractul in urma procedurii de cerere de oferta derulata de Achizitor. Oferta 
financiara se constituie ca Anexa 2 la prezentul contract si face parte integranta din contract. 
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Pretul contractului include toate taxele si cheltuielile aferente livrabilelor (conceptie, machetare, 
inscriptionare, transport etc.). Conditia de livrare pentru produse/materiale este DDP loc de destinatie 
convenit (livrat, taxe vamale, alte taxe si speze oficiale care se platesc la import, costurile si riscurile 
indeplinirii formalitatilor vamale platite). 

Locul de receptie a bunurilor si serviciilor este la punctul de lucru al Achizitorului din Mun. Medias, 
respectiv: Str Virgil Madgearu nr. 9. 

Achizitorul va acorda avans de 10% din valoarea contractului in baza facturii emise de Furnizor dupa 
semnarea prezentului contract.  

Plata in avans va fi recuperata prin deduceri de 15% din valoarea facturilor de plata partiale ale 
Furnizorului, pana la recuperarea totala a avansului platit. 

Plata materialelor si serviciilor realizate de Furnizor se va realiza pe masura predarii acestora de catre 
Furnizor catre Achizitor si obtinerii acceptarii lor din punct de vedere cantitativ si calitativ de catre Achizitor 
si de catre Beneficiar. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENE DE EXECUTIE. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

Durata contractului este de 30 de luni de la data emiterii ordinului de incepere de catre Achizitor, dar fara 
a depasi durata Contractului principal incheiat intre Achizitor si Beneficiar. 

Achizitorul va emite ordinul de incepere catre Furnizor in termen de cel mult 5 zile de la data semnarii 
contractului, iar ordinul de incepere va preciza data calendaristica de la care Furnizorul va proceda la 
derularea efectiva a contractului. 

Materialele de informare, promovare si publicitate, inclusiv materiale promotionale personalizate se vor 
realiza pe baza comenzii ferme a Achizitorului, in conformitate cu termenele prevazute in Caietul de 
sarcini si calendarul de implementare a proiectului. 

Exemplarele de proba se vor imprima de catre Furnizor la formatele si pe suporturile solicitate in 
comanda, si vor fi predate Achizitorului in vederea verificarii si acordarii ”Bun de tipar”. 

Exemplarele de proba se vor supune aprobarii Achizitorului si Beneficiarului iar in momentul in care 
tiparele de proba si machetele grafice realizate de catre Furnizor sunt agreate din punct de vedere al 
respectarii conditiilor de calitate si prevederilor de identitate vizuala de catre Beneficiar Achizitorul va 
acorda ”Bun de tipar” in scris, pe exemplarele de proba acceptate si il va comunica de indata Furnizorului. 

Termenul de realizare a serviciilor, respectiv de executie al fiecaruia dintre produse, dupa primirea in scris 
a mentiunii ”Bun de tipar”, este cel stabilit prin Caietul de sarcini.  

Contractul se poate modifica doar prin Act aditional semnat de ambele parti contractante. Actul aditional 
va produce efecte doar pentru viitor, cu exceptia situatiilor in care partile prevad in mod expres in 
cuprinsul actului aditional, ca acesta produce efecte retroactive, specificand acele aspecte (din actul 
aditional) care sunt vizate de aceasta exceptie. 

 

V. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA 

Achizitorul va achita contravaloarea produselor in termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data 
la care factura este receptionata de catre Achizitor, cu conditia indeplinirii obligatiilor contractuale, a 
corectitudinii facturii inaintate si a prezentarii Proceselor-Verbale de receptie calitativa si cantitativa a 
livrabilelor definite prin acest contract. Avand in vedere ca Achizitorului poate efectua plati doar in zilele de 
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10 si 25 ale fiecarei luni, Achizitorul va achita contravaloarea facturilor in prima data de plata disponibila 
dupa scurgerea termenelor de plata specificate mai sus.  

Plata se va face prin virament bancar in contul Furnizorului, indicat in prezentul Contract sau comunicat 
ulterior, in scris, de catre Furnizor. 

 

VI. RECEPTIA PRODUSELOR SI SERVICIILOR 

Factura se va emite dupa efectuarea Receptiei produselor si / sau a serviciilor de catre Achizitor si de 
catre Beneficiar si incheierea proceselor-verbale de receptie calitativa si cantitativa. Initiativa realizarii 
acestor procese-verbale revine Furnizorului. Factura Furnizorului va fi insotita de procesul-verbal semnat 
ca document justificativ al produselor si/sau serviciilor facturate. 

Pentru toate produsele, Furnizorul va preda si fisierele electronice continand machetele grafice ale 
materialelor, conform cerintelor din Caietul de sarcini. 

Produsele vor fi prezentate ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre Furnizor, astfel incat, 
dupa receptie, sa fie usor de transportat. 

 

VII. OBLIGATIILE  PARTILOR CONTRACTANTE 

Furnizorul se obligă să presteze serviciile si sa furnizeze produsele care fac obiectul prezentului Contract 
la standardele şi/sau performanţele prezentate in oferta tehnica, precum şi cu respectarea termenelor 
prevazute in Caietul de sarcini. 
Furnizorul va executa Contractul manifestand grija si diligenta necesare. Furnizorul va asigura totodata 
supravegherea, forta de munca si facilitatile cerute pentru executarea Contractului. 

Riscul pieirii si/sau deteriorarii totale sau partiale a bunurilor (inclusiv sub aspectul transportului, 
manevrarii si/sau depozitarii) apartine Furnizorului pana la momentul la care bunurile sunt preluate fizic de 
catre Achizitor si/sau Beneficiar in baza procesului-verbal semnat de receptie cantitativa si calitativa. In 
cazul in care procesul-verbal semnat de receptie cantitativa si calitativa prevede ca bunurile vor fi 
depozitate in continuare de catre Furnizor pana la un moment ulterior, Furnizorului va raspunde in calitate 
de depozitar/custode al bunurilor. 

Drepturile de proprietate intelectuala asupra machetelor grafice create sau a altor creatii realizate de 
Furnizor in executarea contractului (de ex. aferente realizarii paginii web a proiectului) si asupra 
produselor finale vor fi transferate Achizitorului si Beneficiarului odata ce acestea au fost achitate de catre 
Achizitor. 

Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit, daca toate conditiile calitative si 
cantitative sunt respectate si sa achite pretul convenit pentru produsele si serviciile receptionate. 
Achizitorul va furniza in mod prompt Furnizorului orice informatii si/sau documentatie aflate la dispozitia sa 
care prezinta relevanta pentru executarea Contractului. In masura in care Achizitorul nu este in posesia 
respectivelor informatii, Achizitorul va coopera diligent cu Furnozrul in vederea obtinerii informatiilor 
respective. 
 
VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. In 
cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor 
judecatoresti competente de la sediul social al Achizitorului. 
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IX. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR. INCETAREA 
CONTRACTULUI 

Avand in vedere ca, potrivit contractului dintre Achizitor si Beneficiar, Achizitorul poate fi penalizat de 
cagre Beneficiar pentru intarzieri in realizarea livrabilelor sale din contract (conform tabelului de mai jos), 
in masura in care aceste penalizari sunt cauzate, in tot sau in parte, de neexecutarea, executarea 
necorespunzatoare sau cu intarziere de catre Furnizor a obligatiilor sale din acest contract, Furnizorul 
intelege ca, odata cu semnarea acestui contract, isi asuma sa il despagubeasca pe Achizitor pentru 
eventualele penalitati aplicate acestuia de catre Beneficiar din cauze imputabile Furnizorului, la valoarea 
penalitatilor achitate de Achizitor Beneficiarului, astfel: 

Achizitorul depăşeşte (din motive care ţin de 
responsabilitatea Furnizorului) termenele de 
depunere catre Beneficiar a livrabilelor si rapoartelor 
pe activităţi în versiune provizorie (cu excepţia 
Raportului final) definite conform Caietului de 
sarcini al achizitorului, sau acestea nu  sunt adecvate 
din punct de vedere al conţinutului 

Pe o săptămână de întârziere 

15.000 Lei 

Achizitorul depăşeşte (din motive care ţin de 
responsabilitatea Furnizorului) termenele de 
depunere a a livrabilelor si rapoartelor sale în 
versiune finală (cu excepţia Raportului final) definite 
conform Termenilor de referinţă, sau acestea nu sunt  
adecvate din punct de vedere al conţinutului 

Pe o săptămână de întârziere 

25.000 Lei 

Prestatorul depăşeşte (din motive care ţin de 
responsabilitatea Furnizorului) termenul de depunere 
a Raportului Final (versiune provizorie),  sau  acesta 
nu este adecvat din punct de vedere al conţinutului 
Pe o săptămână de întârziere 

30.000 Lei 

 

In cazul in care, Achizitorul nu isi onoreaza obligatia de plata in termen, atunci Furnizorul este indreptatit 
sa aplice penalitati de intarziere in valoare de 0,5% din valoarea facturii inaintate spre plata, pana la data 
efectuarii platii.  

In cazul nerespectarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract de 
catre Furnizor sau executarii cu o intarziere mai mare de 15 de zile fata de termenul de predare stabilit 
prin contract, Achizitorul este indreptatit sa considere contractul reziliat de drept fara realizarea altor 
proceduri sau formalitati suplimentare si sa solicite despagubiri pentru prejudiciul cauzat a caror valoare 
nu poate depasi pretul contractului.  

In cazul depasirii termenului de plata de catre Achizitor a sumelor datorate prin contract Furnizorului, cu 
mai mult de 15 de zile lucratoare fata de data scadentei conform prezentului contract, Furnizorul este 
indreptatit sa solicite rezilierea de plin drept a contractului fara realizarea altor proceduri sau formalitati 
suplimentare. 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata 
Furnizorului, cu conditia de a achita catre Furnizor orice sume datorate la momentul denuntarii, inclusiv a 
sumelor aferente comenzilor ferme emise anterior momentului denuntarii catre Furnizor pentru a fi 
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realizate in baza contractului si pe care acesta le duce la bun sfarsit dupa momentul denuntarii, fiind 
receptionate conform prevederilor prezentului contract.  

Prestatorul este considerat de drept în întârziere prin încălcarea prevederilor prezentului contract. 

Contractul poate incepta anterior ajungerii la termen, in cazul in care Partile si-au indeplinit in mod 
complet obligatiile din prezentul contract. 

Contractul poate inceta prin acordul partilor (mutuus dissensus), cat si prin ajungerea la termen. In cazul 
in care termenul contractual se implineste, dar nu au fost executate in totalitate obligatiile din contract, 
contractul se va considera in vigoare pentru partea ramasa de executat, cu exceptia situatiei in care 
Partile decid altfel, incheind un act aditional la contract in acest scop. 

 

Prezentul contract contine un nr. de 5 pagini  si 3 Anexe, dupa cum urmeaza: 

Anexa 1A -  Caietul de sarcini 

Anexa 1B – Oferta tenica a Furnizorului 

Anexa 2 – Oferta financiara a Furnizorului 

 

Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 3 exemplare originale, unul pentru Achizitor, unul 
pentru Furnizor si unul pentru Beneficiar. 

 

 

 

Achizitor,        Furnizor, 

 

S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L S.C. EUROCONS S.R.L. 

 

Nume si calitate:      Nume si calitate:  

 

Semnatura       Semnatura 

 

Data:        Data: 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 1A 

Caietul de sarcini  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 1B 
Oferta tehnica si financiara a Furnizorului 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 2 

Oferta financiara a Furnizorului 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 


