Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Nr. înreg. 21

/ 22.01.2013
Aprobat,
Szapanyos Arpad, Președinte

ANUNŢ
ACHIZIŢIE PLANURI TOPOGRAFICE ÎN CADRUL PROIECTULUI „MANAGEMENTUL
INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI DURABIL AL SITURILOR NATURA 2000 DIN BAZINUL
FIZEŞULUI”
SMIS-CSNR 36416

Achizitor:

Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania, CUI 16179760

Tipul achiziţiei:

Furnizare planuri topografice (cod CPV 30221000 harti de cadastru

digitale)
Procedura aplicată:

Achiziţie directă

Obiectul achiziţiei:

Furnizare planuri topografice pentru ariile protejate din Bazinul

Fizeșului
Durata contractului:

Livrare unică

Valoarea estimată a achiziţiei:

3420 RON fără TVA

Criteriul de atribuire:

Prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru finalizarea achiziției:
Persoana de contact:

02.02.2013

Luminița Holban, Manager proiect, 0728965406 sau

ecotransilvania@gmail.com

Descrierea obiectului contractului de achiziţie (specificaţiile tehnice):

Tel. 0742012626, Fax 0265 773273
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com

Anunţ achiziţie

Obiectul contractului este furnizarea a 114 planuri topografice la scara 1:5000 pentru aria de proiect
de 416 kmp.
Alte condiții:
1. Achiziția va avea la bază un contract de furnizare conform modelului de la Anexa i).
2. Factura va fi emisă conform instrucțiunilor de la Anexa ii).
3. Factura va fi însoțită de un certificat de plată întocmit conform modelului de la Anexa iii).

Graficul de îndeplinire și plăți:
Finalizare procedură achiziție

02.02.2013

Semnare contract

14.02.2013

Furnizare ortofotoplanuri

21.02.2013

Plata produselor

28.02.2013

Întocmit,
Luminița Holban, Manager proiect
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Anexa i)
Model contract de furnizare
Nr.
din

1. Părţile contractante
S-a încheiat prezentul contract de furnizare,
între
Asociaţia Educational Ecologica Ecotransilvania, cu sediul în ........................................, cod fiscal
..............................., cont bancar .........................................., reprezentată legal de ...................................., în
calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
..................................................................., cu sediul în ........................................................., tel ....................,
e-mail..............................., număr de înmatriculare în Registrul Comerţului nr. .............................................,
cod fiscal .........................................., cont bancar1 în deschis la Banca ....................................................
IBAN .................................................................., reprezentată legal prin ................................................, în
calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care furnizorul are obligaţia de a le furniza conform contractului;
f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă
şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
1

Se va menționa contul bancar în care vor fi făcute plățile aferente acestui contract.
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3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. – Prezentul contract are ca obiect furnizarea următoarelor produse:
(1) .........................;
(2) .............................
4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil furnizorului
de către achizitor conform graficului de plăţi anexat la contract, este de ............................... fără TVA, la care
se adaugă TVA în valoare de .........................................
4.3. – Preţul corespunde bugetului aprobat al activităţii ...................... din cadrul proiectului ”Managementul
integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului”, respectiv:
Bugetul detaliat

Toţi Anii (Durata Totală a Proiectului)

a.
Unitate

b.
Număr
de
unităţi

c.
Cost
unitar
fără
TVA2

d.
Costuri
eligibile
fără TVA

e.
TVA
aferent
costurilor
eligibile

f.
Costuri
neeligibile

g.
Costuri
total:
d+e+f

Activitatea nr. ...

Subtotal Activitatea nr.....

5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .................. luni, de la ........... până la ................
6. Anexele contractului
6.1 - Anexele contractului sunt:
a) anunţul de achiziţie nr ............. din ........................;
b) graficul de îndeplinire şi plăţi;
c) instrucţiunile de emitere a aplicaţiilor de plată;
d) instrucţiunile de emitere a facturilor.
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnică.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
furnizate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele furnizate în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea
facturii de către acesta.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat ce achizitorul onorează factura,
furnizorul va relua livrarea în cel mai scurt timp posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu-şi execută obligaţiile asumate prin contract, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din preţul
contractului pentru fiecare zi de întârziere.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din plata neefectuată
pentru fiecare zi de întârziere.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a
pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
11. Alte responsabilităţi ale furnizorului
11.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele prevăzute în contract şi în caietul de sarcini cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa
tehnică.
(2) Furnizorul se obligă să supravegheze livrarea produselor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din contract.
11.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor în conformitate cu graficul convenit,
anexă la contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor utilizate, cât
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
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13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de livrare a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din descrierea tehnică.
13.2 - Verificările şi recepţia produselor vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi
împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în
scris furnizorului identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele în termenele stipulate în prezentul contract.
(2) În cazul în care furnizorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de livrare; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
14.2 - (1) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează furnizorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului
de către furnizor,
îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare, atunci părţile vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de livrare asumate
în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
15. Ajustarea preţului contractului2
15.1 - Pentru produsele furnizate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
16. Subcontractanţi
16.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se
constituie în anexe la contract.
16.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din
contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
16.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată
achizitorului.

2

Clauza se utilizează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm
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17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - 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.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune 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.
18.2 – În cazul în care disputa nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, instanţa competentă va fi Judecătoria
Sighişoara.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi ..........................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Achizitor,
........................................
(semnătură autorizată)
LS

Furnizor,
..........................................
(semnătură autorizată)
LS
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Anexa ii)
Instrucțiuni de emitere a facturilor

În conformitate cu Codul Fiscal și cu cerințele finanțatorilor, facturile aferente contractului de față
vor respecta următoarele cerințe obligatorii:
• Se va preciza numărul unic de identificare a facturii;
• Se va preciza data emiterii facturii;
• Datele agentului economic emitent vor fi completate integral, inclusiv nume, adresă și cod de
înregistrare fiscală;
• Datele beneficiarului vor fi completate integral (fără prescurtări), respectiv:
Denumire: ASOCIAȚIA EDUCAȚIONAL ECOLOGICĂ ECOTRANSILVANIA
Adresă: Str. Tăbăcarilor nr. 11A, Sighișoara, jud. Mureș
Cod fiscal: 16179760
Dacă denumirea completă a beneficiarului nu încape în spațiul aferent, se va scrie ASOCIAȚIA
ECOTRANSILVANIA.
• Numele băncii și contul (conturile) bancar(e), atât al beneficiarului cât și al prestatorului, vor fi
completate integral, fără prescurtări, așa cum apar în contractul de furnizare. Dacă spațiul aferent nu
este suficient pentru înscrierea tuturor conturilor, acestea vor fi completate mai jos, în spațiul alocat
produselor/serviciilor. În mod obligatoriu, contul bancar al prestatorului/furnizorului menționat în
factură trebuie să coincidă cu cel menționat în contract și cu cel în care va fi efectuată plata.
• În spațiul aferent bunurilor/serviciilor se va menționa numărul și data contractului, numărul plății,
precum și linia bugetară conform graficului de plăți;
• Datele despre bunurile sau serviciile livrate vor include: denumire, cantitate, prețul unitar și prețul
total conform ofertei și contractului.
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Anexa iii)
Instrucțiunile de emitere a certificatelor de plată
Fiecare factură emisă va fi însoțită de un certificat de plată, conform modelului de mai jos:
CERTIFICAT DE PLATĂ Nr. (se numerotează pentru fiecare contract)
Proiectul ”Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului”
Cod SMIS-CSNR 36416
Denumire furnizor:
Denumire beneficiar: Asociația Educațional Ecologică Ecotransilvania
Data de începere a contractului:
Data de finalizare a contractului:
Valoarea totală a contractului: RON fără TVA
Valoarea achitată până în prezent: RON fara TVA
Prin prezentul Certificat de plată solicităm plata următoarelor produse furnizate, în conformitate cu
contractul de furnizare nr. din :
Produse

Valoarea totală
a produselor
(fără TVA)

Valoarea
Suma solicitată Rest de plată la
achitata pana in la plată (fără
contractul
prezent
(fara TVA)
16/30.07.2012
TVA)

Data predarii

Suma solicitată la plată este de ... RON (fără TVA), valoare totala cu TVA fiind de ... RON.
Certificatul de plată are ca suport următoarele documente emise, în conformitate cu prevederile contractului
nr. Din , respectiv:
- factura nr ...
- procesul verbal de predare primire pe suport hartie, 2 bucati, predat la beneficiar in data de ...

FURNIZOR,
...
Semnătură și ștampilă:
Data:
BENEFICIAR,
ASOCIATIA EDUCATIONAL-ECOLOGICA ECOTRANSILVANIA
Szapanyos Arpad, Președinte
Aprobat / neaprobat:
Neaprobat din motivul: _______________________________________________
___________________________________________________________________
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