
CONTRACT DE FURNIZARE
nr.]020/27 din data de 27.09.2022

1. Părţile
AUTORITATEA FEROVIARAHROM/ÎNA” - AFER, cu sediul în Bucuresti. Calea Grivitei nr. 393,
sector 1. telefon 0213076850, fax 0213006809, înregistrată prin HG 626/1998. cod fiscal
R04283I63, cont IBAN RO70TREZ23F845000710102X deschis la Trezoreria sector 1.
reprezentată legal prin Constantin ANDRONACHE — Director General şi Gabriela BLAGA -
Director Economic, în calitate de Achizitor, pe de o parte
si
CONTRAIL MACHINERYS.R.L.. cu sediul în oraş Chitila. str.Rudeni nr.79. Corp D.judeţ Ilfov.
cod postal 077045. telefon 0274.02064, fax 03?4.09?591, e—mail officefgîjcontrailro, număr inreg.
Registrul Comertului J23/897/2021.cod fiscal RO33845800, cont ROO4TREZ4225069XXX002391
deschis la Trezoreria Buftea reprezentat prin Andrei Constantin TIPAU — Administrator. în calitate
de Furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 În prezentul comract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. Achizitor şi Furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. pretul contractului - preţul plătibil Furnizorului de către Achizitor. in baza contractului. pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract:
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri. cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract. pe care Furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Aehizitorului:
e.servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor.
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea. punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie. instruire personal, şi orice alte asemenea obligaţii care revin Furnizorului prin contract:
f. origine - locul unde produsele au fost realizate. fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un
produs nou. recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază. prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor poate fi distinctă de naţionalitatea
Furnizorului:
g. destinaţiefinală - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termeni comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 — C amera
Internaţională de Comert (CIC);
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor. care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii. incendii. inundatii sau orice alte catastrofe naturale. restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou. grevă enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă
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:
j. zi — zi calendaristică: an — 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In 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.
3.2 Termenul “zi'” sau “zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
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4. Obiectul contractului
4.1 Furnizorul se obligă să fumizeze o presă pentru încercări statice (încovoiere) pe şine sudate, în
perioada convenită de comun acord, în confomtitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi
propunerea tehnică şi să asigure prestarea serviciilor aferente punerii în funcţiune.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru echipamentele
livrate.

5. Preţul contractului
5.1 Preţul echipamentelor livrate şi a serviciilor accesorii prestate este de 750.000 lei. respectiv
892.500 lei cu TVA şi rămâne neschimbat pe toată durata de desfăşurare a contractului.

6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 4 luni, începând de la data semnării de către ambele părţi.
6.2 Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data semnării contractului.

7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini nr.] 110l472/1 1.05.2022;
— Propunerea tehnică. propunerea financiară (Formular de ofenă Formular IOA) şi Oferta

tehnico-financiară detaliată.

8. Obligaţiile Furnizorului
8.1 Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentele la standardele şi performanţele prezentate în
propunerea tehnică şi în conformitate cu Caietul de sarcini, anexe la contract.
8.2 Fumizorul se obligă să asigure transportul gratuit al echipamentelor la sediul Achizitorului din
Calea Griviţei 393, sector 1, Bucureşti, şi să furnizeze echipamentele în termen de maxim 45 de zile
de la data semnării contractului, termen de livrare stabilit de comun acord si în conformitate cu
Caietul de sarcini, anexă la contract.
8.3 Furnizorul are obligaţia de a ambala echipamentele pentru ca acestea să facă faţă. fără limitare,
la manipularea dură din timpul transportului. tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme. la soare
şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel
încât să ajungă în bună stare la distinaţia finală.
8.4 Furnizorul se obligă să livreze echipamentele însoţite de documentele specificate în Caietul de
sarcini anexă la contract, şi să asigure toate consumabile necesare pentru punerea în funcţiune a
echipamentelor. La finalizarea livrării echipamentului, acesta va fi gata de utilizare, fără a mai fi
necesară achiziţionarea altor componente.
8.5 Furnizorul se ogligă să să asigure dezafectarea instalaţiei existente la locul montării, scoaterea
acesteia în afara halei şi realizarea socluluilfundaţiei separate, în cazul în care acestea sunt necesare
pentru asigurarea bunei funcţionări a presei. Furnizorul trebuie să asigure inclusiv conectarea presei
la reţeaua electrică pentru alimentare.
8.6 Fumizorul se obligă să instaleze şi să pună în funcţiune echipamentele livrate în maxim 30 de
zile de la data livrării, pentru verificarea funcţionării la parametrii normali. in vederea încheierii
procesului verbal de recepţie.
8.7 Furnizorul se obligă să asigure instruirea personalului desemnat de Achizitor conform
prevederilor din Caietul de sarcini, anexă la contract.
8.8 Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
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 folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate. 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.

Yy tx) %










