Contract subsecvent de furnizare
Lot 9
Nr. 32482 din data 06.01.2021
Aferent acordului cadru nr. 27175/17.11.2020
ARTICOLUL 1
Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi
completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, în baza Acordului-cadru
nr. 27175 din data de 17.11.2020, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de
furnizare între:
1.1 - Autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială Harghita prin
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Piața
Libertății nr. 5, județul Harghita, telefon: 0266/207-700, fax: 0266/207-703, având
cod fiscal 4245763, cont bancar nr. RO31TREZ24A650302570202X, deschis la
Trezoreria Miercurea-Ciuc, codul fiscal 4245763, prin reprezentant legal domnul
Borboly Csaba având funcția de președinte, în calitate de achizitor
Şi
1.2.
Operatorul
S.C.
GORDON
PROD
S.R.L.,
cu
sediul
în____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
reprezentat prin__________________________________, în calitate de furnizor, pe
de altă parte
A intervenit prezentul contract subsecvent Acordului-cadru nr. 27175 din 17.11.2020.
ARTICOLUL 2
Clauze contractuale
Clauzele contractuale, obligațiile și modul de încetare a contractului stabilite în
Acordul-cadru de furnizare nr. 27175 din data de 17.11.2020 se aplică și prezentului
contract subsecvent de furnizare.
Clauze obligatorii
ARTICOLUL 3
Obiectul principal al contractului subsecvent de furnizare de produse
Furnizorul se obligă să livreze imediat după semnarea contractului subsecvent și
constituirea garanției de bună execuție, produsele prevăzute în caietul de sarcini,
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anexă a acordului-cadru, pentru LOT 9: Lapte şi produse lactate, în ............ de zile de
la semnarea contractului subsecvent, corespunzător cantităților solicitate și în
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
ARTICOLUL 4
Preţul produselor
4.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent, respectiv preţul
unitar al produselor livrate este de 0,78 lei, valoarea plătibilă furnizorului de către
achizitor, este de 156.457,08 lei, fără TVA, la care se adaugă 14.081,14 lei
reprezentând TVA, valoarea totală a contractului fiind de 170.538,22 lei, cu TVA
inclusă, şi corespunde preţului inclus în propunerea financiară a furnizorului.
4.2. – Furnizorul se obligă să furnizeze următoarele produse cu valorile aferente:
Nr.
LOT
LOT 9

Denumire produs
Lapte şi produse lactate

Număr
total copii
1.986

Cantitate

PU lei/kg

200.586

0,78

Preţ total
156.457,08

ARTICOLUL 5
Durata contractului subsecvent de furnizare de produse
Durata prezentului contract subsecvent începe de la data semnării contractului
subsecvent de către ambele părţi până la 18.06.2021.
ARTICOLUL 6
Punerea în executare a contractului subsecvent de furnizare
Punerea în executare a contractului începe după constituirea garanţiei de bună
execuţie. Garanţia de bună execuţie se constituie de furnizor în termen de 5 zile
lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent.
Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 39, alin.
(4) din Anexa la HG nr. 395/2016 și în formele menționate la art. 40 din Anexa la HG
nr. 395/2016, în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului.
ARTICOLUL 7
Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 – Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data
înregistrării facturii la sediul achizitorului, furnizorul are dreptul de a sista furnizarea
produselor şi de a beneficia de ajustarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei
de efectuare a plăţii;
7.2 – Plata produselor livrate se efectuează pe baza facturii fiscale, emisă în lei de
furnizor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitoriului.
Factura va fi însoțită de procesul verbal de recepție a produselor livrate semnat de
către ambele părți.
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ARTICOLUL 8
Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele astfel cum sunt menţionate la art.
4.2. şi în condiţiile convenite în acord-cadru.
8.2 - Furnizorul se obligă ca produsele furnizate să respecte calitatea prevăzută în
propunerea tehnică, anexă a acordului-cadru.
8.3 – Dacă furnizorul nu onorează obligaţia de furnizare a produselor care fac obiectul
contractului subsecvent în termenul convenit, corespunzător cantităţilor solicitate şi
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, achizitorul are dreptul
de a solicita unilateral rezilierea.
8.4 - Furnizorul are obligaţia să sesizeze în scris, acolo unde este cazul, pe achizitor,
dacă spaţiile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ nu sunt corespunzătoare
cerinţelor de igienă şi garanţie în timp a calităţii produselor ce urmează a fi
distribuite.
8.5 - Furnizorul are obligaţia de a respecta prevederile art. 11 din Ordonanţa
Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de
finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare.
8.6 - Pentru constatarea unei abateri de la legalitate, regularitate şi conformitate în
raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractului
ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o
acţiune sau inacţiune a promitentului-furnizor, care a prejudiciat sau care poate
prejudicia bugetul Uniunii Europene şi/sau fondurile publice naţionale aferente
acestora printr-o sumă plătită necuvenit, promitentul-furnizor are obligaţia de a plăti
daunele constatate de organismele de control abilitate.
8.7 - Neacordarea accesului şi nepunerea la dispoziţie a documentelor şi informaţiilor
solicitate de organele de control atrag după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute la
art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac
parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare.
Clauze specifice
ARTICOLUL 9
Recepţie şi verificări
9.1 - Achizitor are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele furnizate pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică a furnizorului.
9.2 - Atât inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de
trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) vor fi efectuate de
persoane împuternicite de achizitor.
9.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului:
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a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
9.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu
va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de
furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior furnizării
acestora.
9.5 - Prevederile art. 9.1 - 9.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.
ARTICOLUL 10
Ambalarea, marcarea, transportul şi depozitarea produselor furnizate
10.1 - Achizitorul are dreptul de a inspecta depozitul declarat de furnizor pentru
verificarea conformităţii cu specificaţiile din documentaţia de calificare.
10.2 - Achizitorul are dreptul de a inspecta mijloacele de transport care realizează
distribuţia efectivă a produselor către instituţiile şcolare beneficiare pentru
verificarea conformităţii cu lista mijloacelor de transport autorizate depusă de
furnizor la documentaţia de calificare.
10.3 - Inspecţiile vor fi efectuate de persoane împuternicite de promitentul-achizitor.
10.4 - Achizitorul va notifica, în scris/telefonic, furnizorului identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea inspecţiilor.
10.5 - Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă,
fără limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului, la orice intemperii
care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât
să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
10.6 - În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi
absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
10.7 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor
vor respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în caietul de sarcini, inclusiv
cerinţele suplimentare.
10.8 - Transportul produselor furnizate va fi asigurat de furnizor în condiţii care să nu
afecteze integritatea produselor.
ARTICOLUL 11
Perioada de garanţie acordată produselor
11.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate respectă
standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta tehnică şi prevederile caietului
de sarcini întocmit de către achizitor, precum şi reglementările autorizate prevăzute
de legislaţia în vigoare pentru aceste tipuri de produse.
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11.2 - Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată
în propunerea tehnică. Această perioadă începe de la data livrării produselor la
destinaţia finală.
11.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, în privinţa
oricărei plângeri sau reclamaţii formulate cu privire la calitatea produselor furnizate.
11.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia
defecţiunea sau de a înlocui produsul furnizat în perioada convenită, fără costuri
suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le
înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la
data înlocuirii produsului.
11.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi
pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce prejudiciu oricăror altor drepturi pe care
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin Acordul-cadru nr. 27175 din 17.11.2020
sau prezentul contract subsecvent.
ARTICOLUL 12
Amendamente
12.1 – Orice modificări ulterioare ale legii care afectează prevederile prezentului
contract subsecvent vor fi discutate de părţi şi va fi încheiat un act adiţional în
consecinţă.
12.2 – Modificarea contractului se va efectua conform documentaţiei de atribuire.
ARTICOLUL 13
Ajustarea prețului
13.1. – Pentru produsele livrate, prețurile plătibile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru.
13.2. – Valoarea contractelor-subsecvente ce urmează a se încheia va fi ajustată cu
indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică la 31 Decembrie, în
plus sau în minus, numai dacă valoarea indicelui de inflație (sau indicele prețurilor de
consum) are o variație mai mare de 5%.
13.3. – Ajustarea prețului se va putea face numai în funcție de:
a) Modificări legislative în baza următoarei formule de calcul:
Coeficientul de creștere al prețului unitar este:
C= PU1/PU2
Unde:
C= Coeficientul de creștere
PU1= PU H.G.640/2017
PU2= PU care va fi stabilita de o nouă hotărâre de guvern dacă va fi cazul
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b) Emiterea de acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în
creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul
contractului.
În orice situație prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict
necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul
contractului. Ajustarea prețului se va face prin act adițional semnat de către
ambele părți.
13.4. – Ajustarea prețului se va efectua conform documentației de atribuire.
ARTICOLUL 14
Modalitatea de încetare a contractului subsecvent de furnizare de produse
14.1 - Prezentul contract subsecvent încetează de plin drept, fără a mai fi necesară
intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în următoarele situaţii:
- prin ajungerea la termen;
- prin acordul de voinţă al părţilor;
- prin rezilierea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod
necorespunzător de către cealaltă parte a obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, cu notificarea prealabilă a părţii în culpă cu 5 zile înainte de rezilierea
contractului.
14.2 - Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea
contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii
absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului
comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de
achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele
situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167
din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în
vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă
şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, __________________, prezentul contract în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Achizitor,
Județul Harghita prin
Consiliul Judeţean Harghita

Furnizor,
S.C. Gordon Prod S.R.L.
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Direcția generală economică

Viza Control financiar –preventiv

Achiziţii publice

Viza juridică

Responsabil Contract
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