MUNICIPIUL ZALAU
PRIMAR
450016 - Zalâu. Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj
Fax,(40}260,661860
Telefon: {40)260,610550
e-mail: primana@zalausj,ro
htîp;//wvw,zalausj.ro

CONTRACT DE FURNIZARE

1,Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, m*. 3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869, cod
fiscal 4291786, cont nr. R021 TREZ 24A5 1010 3580 201X, R037 TREZ 24A5 1010 3580
202X, ,R053 TREZ 24A5 1010 3580 203X deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin
Ionel Ciunt - Primar, Marina Biaiica Fazacaş - Secretar general şi ec. Mariana Cuibuş Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte
SI

S.C. REAL INVEST COM S.R.L. cu sediul în Zalău, str. B.P.Haşdeu, nr. 39, Bl.1-139,
ap.l, jud. Sălaj, telefon: 0260.661.514, e-mail: office@realinvest.ro. număr de înmatriculare
J31/147/1997, Cod fiscal RO 9680997, cont nr. R038 TREZ 5615 069X XXOO 0339,
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată prin Negrean Mirela Angela, administrator, în
calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat
între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate
de furnizor;
b) achizitor şi furnizor - pâinile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 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) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexeie la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze
achizitorului;
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 şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin
contract;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în
Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) 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 şi serviciilor poate fi
distinctă de naţionalitatea furnizorului.
h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i) foi-ţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
Trrcîi

greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului 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, embargo, 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;
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 pennis de context.
3.2 Termenul “zl”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor f inteipretate prin raportare la întregul contract.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune, la sediul Primăriei
Municipiului Zalău, o imprimantă multifuncţională laser şi un scaner, în conformitate
cu specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini nr. 46568/26.08.2020, cu Oferta financiară
nr. 2021/02.09.2020, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 48217/03.09.2020, cu Oferta
tehnică nr. 2022/02.09.2020, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 48219/03.09.2020,
precum şi cu respectarea prevederilor prezentului contract.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, piătibil furnizorului de către achizitor
este de 20.930,00 lei fără TVA, respectiv 24.906,70 lei cu TVA, conform Ofertei
financiare nr. 2021/02.09.2020, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 48217/03.09.2020şi
este detaliat după cum urmează:
Nr.
Valoare lei
Preţ lei
Denumire obiect
Cant.
crt.
(fără TVA)
(cu TVA)
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Imprimanta multifuncţională A4 laserLaserJet Enterprize MFP M632H

1

10.040,00

11.947,60

HP L2719A Scaner Digital Flow 8500 FNl

1

10.890,00

12.959,10

20.930,00

24.906,70

TOTAL

6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare şi punere în funcţiune a produselor care fac obiectul prezentului
contract, este de 10 zile lucrătoare, începând de la data semnării contractului de către
ambele părţi.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a
produselor.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
a. Caietul de sarcini nr. 46568/26.08.2020, elaborat de către achizitor;
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juridic

b. Oferta financiară nr. 2021/02.09.2020, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr.
48217/03.09.2020, cu Oferta tehnică nr. 2022/02.09.2020, înregistrată la Municipiul Zalău
cunr. 48219/03.09.2020
c. Ceitificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
d. acordul de asociere, dacă este cazul;
e. acordul de subcontractare, dacă este cazul;
f. angajamentul ferm de susţinere, dacă este cazul;
g. acte adiţionale, dacă există;
h. şi alte anexe la contract,

I

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune produsele ofertate, în
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini şi ale propunerii tehnice, anexe la prezentul
contract.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune produsele ofertate, să presteze
serviciile şi să execute lucrările aferente ia standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor 24 luni începând cu data
recepţionării lor calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă
şi punere în funcţiune.
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- 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 legătură cu produsele achiziţionate;
- 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.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele calitativ, în termen de 10 de zile
calendaristice de la livrarea şi punerea în funcţiune a acestora de către furnizor.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 30 de zile
de la data recepţionării lor calitative şi de punere în funcţiune.
10. Sancţiuni pentru neîncleplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. în cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula iar furnizorul are obligaţia de a plăti
achizitoailui, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15 % pe
zi întârziere din valoarea produselor furnizate sau furnizate cu întârziere, în termen de
maxim 30 zile de Ia data comunicării cuantumului penalităţilor datorate. Penalităţile vor Ft
calculate la valoarea stabilită, pentiu fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
10.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit la art.9.2, atunci
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,15 % pe zi întârziere, calculată la suma neachitată la termen.
10.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre păiţi, dă dreptul
părţii lezate de a considera conti‘actul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de
a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen d^-3—l^ni—d^k-dpschiderea
Vfzsr
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procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare.
Administratorul judiciar/iichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
10.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform
prezentului contract.
10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile
art. 10.1, 10.2, în completare, părţile datorează daunednterese în condiţiile dreptului comun.
10.7. în cazul în care părţile suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii cu
întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului; de plată a produselor
conform art. 9.2, iar a furnizorului: de furnizare a produselor contractate conform art. 4.1),
debitorul va datora creditomlui obligaţiei suma echivalentă procentului de 20 % din
valoarea contractului de furnizare, respectiv 4.981,34 lei, reprezentând daune-interese
contractuale.
Clauze specifice
IL Recepţie, inspecţii şi teste
n.l. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii
preliminare, la sediul furnizorului/producătorului înainte de livrarea produselor la destinaţia
finală stabilită de achizitor.
11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea
reprezentaiiţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a 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 livrării acestora la
destinaţia finală
11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face la
destinaţia finală a produselor.
11.6. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
12. Marcare, conservare, transport, depozitare
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, ia manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât să ajungă
în bună stai'e la destinaţia finală.
(2) In 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.
(3) Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea
furnizorului.
z.d
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13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra şi de a pune în funcţiune produsele, respectând
nivelul cantitativ şi calitativ contractat, la sediul Municipiului Zalău, P-ţa [uliu Maniu, nr.3.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc
produsele:
a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d) inst‘ucţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.
14, Asigurări
Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
14.1
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare,
în funcţie de termenul comercial de livrare convenit, maxim 10 zile lucrătoare de la data
semnării contractului de către ambele părţi.
15, Perioada de garanţie acordată produselor
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi încoqDorează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor, în afai'a cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea,
furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu
va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau sau oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor este cea declarată în certificatul de gai*anţie,
începând cu data recepţiei calitative şi punerii în funcţiune a acestora, după livrarea lor la
destinaţia finală.
16, Modalităţi de plată
16.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în
termen în termen 30 de zile de la data recepţiei calitative şi de punere în funcţiune a
produselor.
17, Amendamente
17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
17.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
18, întârzieri în îndeplinirea contractului
18.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 10 zile lucrătoare,
confonn art. 6.1 din contract,
18.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare a
produselor, acesta .ai'e obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
18.3. In 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 confonn prevederilor art, 10.1.
19, Cesiunea
19.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract.
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19.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
19.3. Solicitările de plată către tei*ţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu
respectarea dispoziţiilor articolului 19.2.
20. Forţa majoră
20.1. Foi-ţa majoră exonerează păi-ţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.2. 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.
201.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţij imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.4. - Dacă foi-ţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare pane va avea dreptul să notifice celeilalte păi-ţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese,
21. Soluţionarea litigiilor
21.1. Achizitorul 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.
21.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi llirnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.
22. Încetarea contractului
22.1, Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de
garanţie a produselor.
22.2. Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi iă.ră
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre păi-ţi, a
obligaţiilor contractuale.
22.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi
prevăzute Ia data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz,
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
22.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.
23. Limba care guvernează contractul
23.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizitorului, inclusiv
direct de către concesionar/utilizator.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
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24.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
25, Legea aplicabilă contractului
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
26, Dispozifiifinale
26.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi
ulterior încheierii lui.
26.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar penti'u furnizor.
26.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmăidrea derulării contractului, este
Carmen Băican, consilier achiziţii - Serviciul achiziţii investiţii publice din cadrul Direcţiei
Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.
ACHIZITOR î
Municipiul Zalău î

FURNIZOR,
SC Real Invest Corn SRL

PRIMAR,
Ionel Ciu^

ADMINISTRATOR,
Mirela Angel^^^-ean

♦

fi

H

SECRETAR GENERAL,
Marina Bianc^JFazacaş

DIRECTOR
ec. Marianla Cuibu

in

DIRECTOR lîEIINIC i
ing. Dănuţ Coşmin Curea

SERVICIUL JURIIJIC,
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imocmit, Cannen Bflican
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016-Zalâu, Piaţa luliu Meniu nr.3. Judeţul Sâiaj
Fa)(.(40)260 661869
Telefon (40)260,610550
8-mair primaria@z3lausj ro
http V/www.zalausj .ro

CONTRACT DE FURNIZARE
].Părţile contractante:
l.I. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260661869, cod fiscal 4291786, cont nr. R019 TREZ 24A6 5500 0580 lOlX, R035 TREZ
24A6 5500 0580 102X, R051 TREZ 24A6 5500 0580 103X deschise la Trezoreria Zalău,
reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina Bianca Fazacaş - Secretar general şi ec.
Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte
Ş*

1.2. SC MADCIB COMERŢ SRL, cu sediul în localitatea Asinip, comuna Lopadea
Alba,
tel.
0757790658,
e-mail:
Principală,
nr.
120. jud.
Nouă,
str.
madcib.comert@gmail.com, cod fiscal RO 40735052, înregistrat la Registrul Comei-ţului cu
nr. Jl/633/2019, cont nr. RO90 TREZ 0045 069X XXOO 2800, deschis Ia Trezoreria Alba,
deschis la
cont garanţie de bună execuţie nr.
reprezentată prin Camelia Maria Târziu - administrator,
în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat
între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de
furnizor;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 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) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze
achizitorului;
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 şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin
contract;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul
de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) 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 şi serviciilor poate fi
distinctă de naţionalitatea furnizorului.
h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul în^h^i^fii-contra^tnliii şi
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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, embargo, 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 păi-ţi;
j) 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.
3.2 Termenul “zf’sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, la sediul achizitorului (sau într-o locaţie indicată
de acesta, în Municipiul Zalău), Dotări pentru investiţia “Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din
municipiul Zalău - etapa I Internat”, aferente Lotului nr. 4, cuprinzând produsele
detaliate Ia art. 5.1, în conformitate cu specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini nr.
42062/04.08.2020, cu prevederilor ofertei postate în SEAP în cadml procedurii simplificate,
identificată cu nr. SCN1076076/01.10.2020, precum şi cu respectarea prevederilor
prezentului contract.
5. Preţul contractului
5.1. Preţui convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor
este de 61.307,00 lei fără TVA, respectiv 72.955,33 lei cu TVA, conform ofertei postate în
SEAP în data de 14.10.2020, în cadrul procedurii simplificate identificată cu nr.
SCN1076076/01.10.2020 şi este detaliat după cum urmează;

Nr.

Denumire

crt.

Cant.

Preţ/ buc.
lei fără
TVA
14,00

Valoare
lei fără
TVA
140,00

Valoare
lei cu
TVA
166,60

1

Farfurie Întinsa, opal alb ~ 25 cm

(buc)
10

2

Farfurie adanca, opal alb ~ 20 cm

10

12,00

120,00

142,80

3

Farfurie aperitiv, opal alb --18 cm

10

11,00

110,00

130,9

4

3

455,00

1.365,00

1.624,35

10

12,00

120,00

142,80

1

35,00

35,00

41,65

7

Set tacâmuri inox 16 piese (4 x
linguri, 4 x furculiţe, 4 x cutite, 4
X linguriţe)
Cana ceramica vitrificata alba ~
250 ml
Carafa sticla / ceramica vitrifiata
alba -1,5 1___________________
Pahar sticla transparenta ~250 ml

10

11,00

110,00

130,90

8

Ibric / Cratita cu capac 1,5 1

1

45,00

45,00

53,55

9

Perna microfibra, husa bbc 100%
~ 50x70

200

42,00

8.400,00

9.996,00

5
6

i

2

10
11

12
13
14

Pilota 1P matlasata, husa bbc
100%, -140x200
Pătură IP, 50%lana-H50% fibre
chimice color, -150x200
Lenjerie de pat IP bbc 100%
(cearceaf-150x220, fata pilota
-145x200, fata perna -50x70)
Perdea de dus PEVA cu inele,
alb,- 1400-1800x2000
Perie wc si suport din material
plastic, alb

200

70,00

14.000,00

16.660,00

200

69,00

13.800,00

16.422,00

300

69,00

20.700,00

24.633,00

89

23,00

2.047,00

2.435,93 I

90

3,50

315,00

TOTAL

6L307M

374,85
I 72.9S5,3S

6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare a produselor, care fac obiectul prezentului contract, este de 10
zile, începând de la data semnării contractului de către ambele părţi.
6.2. Conti-actul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a
produselor.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt;
a. Caietul de sarcini nr. 42062/04.08.2020, elaborat de către achizitor;
b. Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
c. Propunerea tehnică şi propunerea financiară postate în SEAP în cadrul procedurii
simplificate identificată cu nr. SCN1076076/01.10.2020, inclusiv clarificările din perioada
de evaluare;
d. Documentul privind garanţia de bună execuţie;
e. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
f. Acordul de asociere, dacă este cazul;
g. Acordul de subcontractare, dacă este cazul;
h. Angajamentul ferm de susţinere, dacă este cazul;
i. Acte adiţionale, dacă există;
j. Şi alte anexe la contract.
8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, la sediul achizitorului (sau într-o locaţie indicată de
acesta, în Municipiul Zalău), produsele ofertate, în conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini şi ale propunerii tehnice, anexe la prezentul contract.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele ofertate, Ia standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor, respectiv 36 luni începând cu data
recepţionării lor calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă.
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- 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 legătură cu produsele achiziţionate;
- 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.
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9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele calitativ, în termen de 15 zile
calendaristice de la livrarea acestora de către furnizor.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 30 de zile
de la data recepţionării lor calitative.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. în cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar furnizorul are obligaţia de a plăti
achizitorului, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi
întârziere din valoarea serviciilor neprestate/neexecutate sau prestate/executate cu întârziere,
în termen de maxim 30 zile de la data comunicării cuantumului penalităţilor datorate.
Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite,
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală
de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
10.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de
a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea
procedurii de instanţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare.
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
10.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform
prezentului contract.
10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.
10.1, 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
10.7. în cazul în care părţile suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii cu
întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor
conform art. 9.2, iar a furnizorului: de furnizare a produselor contractate conform art. 4.1).
debitorul va datora creditorului obligaţiei suma echivalentă procentului de 20 % din valoarea
contractului de furnizare, respectiv 14.591,07 lei, reprezentând daune-interese contractuale.
Clauze specifice
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii
preliminare, la sediul fumizorului/producătorului înainte de livrarea produselor la destinaţia
finală stabilită de achizitor.
11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a 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 livrării acestora la destinaţia
finală
4
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11:5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face la
destinaţia finală a produselor.
11.6. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
12, Marcare^ conservare, transport, depozitare
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât să ajungă
în bună stare la destinaţia finală.
(2) 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.
(3) Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea
furnizorului.
13, Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele, respectând nivelul cantitativ şi calitativ
contractat, la sediul achizitorului (sau într-o locaţie indicată de acesta, în Municipiul Zalău).
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc
produsele:
a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d) instrucţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.
133. Documentele specificate la art. 13.2 vor fi pezentate în limba română.
14, Asigurări
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare,
în funcţie de termenul comercial de livrare convenit, maxim 10 zile de la data semnării
contractului de către ambele părţi.
15, Perioada de garanţie acordată produselor
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea,
furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu
va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau sau oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor, este cea declarată în
propunerea tehnică, respectiv 36 luni, începând cu data recepţiei calitative a acestora, după
livrarea lor la destinaţia finală.
16, Garanţia de bună execuţie a contractului
16.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De regulă,
garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
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garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de
asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art, 36 alin. (3) şi (5)
aplicându-se în mod corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este
_....i
mai mică de 5.000 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea garanţiei
acesteia prin depunerea la caserie a unor sume în numerar. în situaţia în care garanţia de
bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit,
este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei scrisorii de garanţie că diminuarea valorii
acesteia, inclusiv la termen, se va face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile,
termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu
prevederile contractului de fumizare şi cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi
completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va
determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de către achizitor.
16.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile emise
pentru livrările efectuate, situaţie în care furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la
dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către
contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
16.3. (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de livrare a produselor
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), furnizorul are obligaţia de
a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii
contractului de fumizare, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului
adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de livrare şi până la semnarea procesului
verbal de recepţie finală.
16.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia
în cauză raportat la restul rămas de executat.
16.5. In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
16.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui conform art. 42 alin. (1) din HG nr. 395/2016
în cel mult 14 zile de la data plăţii facturii finale, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat
până la acea data pretenţii asupra ei.
î 7. Modalităţi de plată
17.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în
termen în termen 30 de zile de la data recepţiei calitative a produselor.
A

18. Amendamente
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
18.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
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19. Modificarea contractului
19.L Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate,
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi condiţiile
prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.
19.2. Modificările pot fi dispuse numai de către achizitor, în conformitate şi în limitele
contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii
procesului-verbal de recepţie, fie direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens,
fie printr-o cerere adresată furnizorului de a prezenta o propunere de modificare.
19.3. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al contractului,
achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţionai cu furnizorul.
19.4. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile
referitoare la modificări contractuale din HG nr.395/2016 (art.164 alin.4).
19.5. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.
(2) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa
unilateral contractul.
20. întârzieri în îndeplinirea contractului
20.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 10 zile, conform art.
6.1 din contract.
20.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare a
produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
20.3. In 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 conform prevederilor art. 10.1.
21. Cesiunea
21.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract.
21.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
21.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu
respectarea dispoziţiilor articolului 21.2.
22. Subcontractanţi
22.1. 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.
22.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
22.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
22.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va
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fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
22.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării contractului
de furnizare, cu respectarea prevederilor art, 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 98/2016.
23. Forţa majoră
23.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2. 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.
23.3. 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 ia dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.
23.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Achizitorul 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.
24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.
25. încetarea contractului
25.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de
garanţie a produselor.
25.2. Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre părţi, a
obligaţiilor contractuale.
25.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea
contractantă, 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 ar fi contrară interesului public. în acest caz,
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
25.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.
26. Limba care guvernează contractul
26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
27. Comunicări
27.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizitorului, inclusiv
direct de către concesionar/utilizator.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul

primirii.
27.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
28. Legea aplicabilă contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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29. Dispoziţii finale
29.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul
său. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi
ulterior încheierii lui.
29.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.
29.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este
Milena Pojar, consilier achiziţii- Serviciul investiţii, achiziţii publice din cadrul Direcţiei
Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.
Furnizor,
SC MADCIB COMERŢ SRL

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU
PRIM^A
Ionel Crent
.1

Administrator,
Ca meliă 'M a
rziu

<5.
». V ♦

2

-V

SEp^AR GENERAL
Marina Bianca-Fazacaş

■

v

DIRJ^IA ECONOMICĂ ^
Şef Servicm financiar icool^bilitat^t
ec. Margareta l^văusan /y //

et.
/

direcţiaAehnică
Şef Serviciu/nf^nitorizare
servicii comunitarLaeJu^ilităţi publice,
ing. RodicaXiurte

SERVICIUL JURIDIC

întocmit,
mg. Milena Poja

DT-SIAP/AP Mraex
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016-Zatâu, Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sâlaj
Telefon: {40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://wvvw.zalausj.ro
e-maii: primaria@zalaus].^

CONTRACT DE FURNIZARE
/
iO- QrfSo
Nr.
CU

/AJcf:^ '^^■C
It!

I.Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa L Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869,
cod fiscal 4291786, cont nr. gj 6>
ou /I ^c50 an '^Â nÂY , deschis la
l'rezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar, Marina Bianca Fazacaş, Secretar
general şi ec. Mariana Cuibuş, Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte
SI
y

1.2. S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L., cu sediul mun. Cluj-Napoca, str.
Gurghiu, nr. 1, bl. 04, ap. 59, jud. Cluj, având punct de lucru (adresă de corespondenţă) la
adresa: Mun, Cluj-Napoca, str. Braşov, nr. 34, jud. Cluj, tel. 0724/054.103, e-mail:
ago.proiect(@gmaii.corn, cod fiscal RO33808062, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr.
J12/3267/2014, cont nr. R054 TREZ 2165 069X XX03 1626, deschis la Trezoreria Mun.
Cluj-Napoca, cont garanţie de bună execuţie nr._____________________________ ,
deschis la___________
reprezentată prin di. Andi Gabriel Ostroveanu,
administrator, având ca:
Tart susţinător : S.C. SMART BUSINESS & TECHNOLOGIES SOLUTIONS S.R.L.
cu sediul în loc. Sătuc, corn. Berea, str. Rubinului, nr. 47, jud. Buzău, tel.; 0754/631.068,
cod fiscal 33341144, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului nr. JlO/482/2014,
reprezentată prin dl. Mihai Dragoş Ciobanu - administrator,
Siibcontractant : S.C. VEST- ENERGOLUX S.R.L. cu sediul în mun. Baia Mare,
str. Ştefan Luchian, nr. 12, jud. Maramureş, tel.:0362/809.288, 0748/296.838
e-mail: cirtiusanda@yahoo.com, cod fiscal RO 12993560, număr de înmatriculare la
Registrul Comerţului nr. J24/265/2000, reprezentată prin dl. Dorel Anghel Cirţiti administrator,
în calitate de furnizor, pe de altă parte
2. Definiţii
In prezentul contract uimătorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat
între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate
de furnizor;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în
prezentul contract;
c) preţui contractului - preţul plătibll furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor>-asumate prin^contract;
of/
1
A

spvUtTYaUîTvîiaţricgaTc uc luiiiizmea
produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în flincţiune, asistenţa
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin
contract;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în
Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) 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 şi serviciilor poate fi
distinctă de naţionalitatea furnizorului.
h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului 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, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă
ci enunţiativă. Nu este considerai foifă 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.
MIJI

IV

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.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
A»

(

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă:
- să furnizeze, să monteze şi să pună în funcţiune un număr de 4 staţii de reîncărcare
a acumulatorilor pentru vehicule electrice;
- să presteze serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect
Tehnic, care cuprinde: DTAC, PT şi detalii de execuţie (memorii tehnice, breviare de
calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati dc lucrări, piese desenate şi DTOE),
elaborare documentaţii pentru obţinerea acordurilor/avizelor la faza PT şi obţinerea
acestora, inclusiv verificarea proiectului de către verificatori tehnici atestaţi;
- să presteze serviciul de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul
executării lucrărilor;
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d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le
furnizeze achizitorului;
3^ Cff»rv''ir*î - cA»‘vîr«iî

îT- .r.
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d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le
furnizeze achizitorului;
e) sei*vicii - 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 şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin
contract;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în
Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) 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 şi serviciilor poate fi
distinctă de naţionalitatea furnizorului.
h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului 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, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă
ci enunţiativă. Nu este considerat foi-ţă 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.
J. 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.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Clauze obligatorii
4, Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă:
- să furnizeze, să monteze şi să pună în funcţiune un număr de 4 staţii de reîncărcare
a acumulatorilor pentru vehicule electrice;
- să presteze serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect
Tehnic, care cuprinde: DTAC, PT şi detalii de execuţie (memorii tehnice, breviare de
calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese desenate şi DTOE),
elaborare documentaţii pentru obţinerea acordurilor/avizelor la faza PT şi obţinerea
acestora, inclusiv verificarea proiectului de către verificatori tehnici atestaţi;
- să presteze serviciul de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul
executării lucrărilor;
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- să execute lucrările aferente obiectivului de investiţii „Staţii de rcîncărcare pentru
vehicule electrice în Municipiul Zalău ”, inclusiv coloanele de legătură între blocurile
de măsură şi tablourile electrice ce deservesc staţiile de încărcare;
- să remedieze defectele în perioada de garanţie a lucrărilor
în conformitate cu specificaţiile din documentaţia tehnico-economică, faza SF aferentă
investiţiei, cu cerinţele Caietului de sarcini nr. 76501/21.10.2019, cu prevederilor ofeitei
postate în SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr.
SCNl 058252/12.11.2019, precum şi cu prevederilor prezentului contract.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil furnizorului de către achizitor
este de 618.730,00 lei ^ră TVA, respectiv 736.288,70 Iei cu TVA, conform ofertei
postate în SEAP în data de 03.12.2019, în cadrul procedurii simplificate identificată cu nr.
SCN1058252/12.11.2019 şi este detaliat după cum urmează:
Responsabil
Valoare lei
Nr.
Denumire obiect
prestare servicii/furnizare
(fără TVA)
! crt.
produse/execuţic lucrări
Servicii de proiectare, verificare
tehnică a proiectului şi asistenţă
I.
12.000,00
tehnică din partea proiectantului,
din care:
S.C. AGO PROIECT
1. Servicii de proiectare faza DTAC
5.000,00
ENGINEERING S.R.L.
Servicii de elaborare PT şi detalii de
S.C. AGO PROIECT
execuţie (memorii tehnice, breviare de
ENGINEERING S.R.L.
calcul, caiete de sarcini, liste cu
5.000,00
2. cantitati de lucrări, piese desenate şi
inclusiv
elaborare
DTOE),
documentaţii
pentru
obţinerea
acordurilor/avizelor la faza PT
Servicii de verificare tehnică a
S.C. VESTENERGOLUX S.R.L.
1.000,00
3.
proiectului
4.
II.
1.
1.1
1.2

S.C. AGO PROIECT
ENGINEERING S.R.L.

Servicii de asistenţă tehnică din partea
proiectantului pe parcursul executării
lucrărilor
Furnizare cu montaj şi execuţie
lucrări aferente, din care:
Cheltuieli pentru investiţia de bază
Construcţii şi instalaţii

1.000,00
606.730,00

S.C. AGO PROIECT
ENGINEERING S.R.L.
S.C. AGO PROIECT
ENGINEERING S.R.L.

Cheltuieli
utilaje,
echipamente
tehnologice şi
funcţionale care
necesită montaj (4 staţii de reîncărcare
pentru vehicule electrice)___________
TOTAL LEI FĂRĂ TVA
TOTAL LEI TVA
TOTAL LEI CU TVA
3

606.730,00
142.650,00
464.080,00

618.730,00
llj.558,70
3O$8,70
offml juridic

5.2 Achizitorul se obligă să achite, separat, dacă este cazul, contravaloarea taxelor pentru
obţinerea acordurilor şi avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism, pentru faza
Proiect Tehnic (PT),
6. Durata contractului

^

6.1. - Termenul de furnizare, montare, execuţie lucrări şi punere în funcţiune a produselor
care fac obiectul prezentului contract, inclusiv realizarea proiectului tehnic şi asistenţa
tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor este de 6 luni, începând
de la data semnării contractului de către ambele părţi şi este detaliat după cum urmează:
- etapa l - elaborare documentaţie tehnică, DTAC, PT şi detalii de execuţie (memorii
tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantităţi de lucrări, piese desenate şi
DTOE), verificată de către verificatori tehnici autorizaţi, inclusiv elaborare
documentaţii pentru obţinere acorduri/avize aferente fazei PT şi obţinerea acestora, 2 luni
de Ia data semnării contractului de către ambele păi-ţi;
- etapa 2 - furnizarea şi montajul a 4 staţii de reîncărcare a acumulatorilor pentru
vehicule electrice, execuţia lucrărilor conform proiectului şi asistenţă tehnică din
partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor 4 luni de la data emiterii, de către
achizitor, a Ordinului de începere a lucrărilor, din care 3 luni pentru furnizare, montaj,
execuţie lucrări şi punerea în funcţiune a staţiilor de reîncărcare a acumulatorilor pentru
vehicule electrice şi l lună pentru recepţie, verificare instalaţii, măsurare rezultate;
-etapa 3-remedierea defectelor în perioada de garanţie a produselor/lucrărilor.
6.2. - Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a
produselor/lucrărilor.
7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:
a. caietul de sarcini nr. 76501/21.10.2019, elaborat de către achizitor;
b. documentaţia tehnico-economică, faza SF, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de
remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
c. propunerea tehnică şi propunerea financiară postate în SEAP în cadrul procedurii
simplificate identificată cu nr. SCN1058252/12.11.2019, inclusiv clarificările din perioada
de evaluare;
d. graficul de îndeplinire a contractului;
e. certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
f. cărţi tehnice/manuale de utilizare în limba română;
g. insti-umentul de garantare privind constituirea garanţiei de buna execuţie;
h. instrumentul de garantare privind retumarea avansului, dacă este cazul;
i. contractul de subcontractare nr. 92/181, încheiat între S.C. AGO PROIECT
ENGINEERING S.R.L. şi S.C. VEST ENERGOLUX S.R.L., înregistrat la Municipiul
Zalău cu nr. 68707/09.12.2020;
k. angajamentul ferm de susţinere al S.C. SMART BUSINESS & TECHNOLOGIES
SOLUTIONS S.R.L. pentru ofertantul lider S.C. AGO PROIECT ENGINEERING
S.R.L., înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 68706/09.12.2020;
l. acte adiţionale, dacă există;
m. şi alte anexe la contract.

ai
oM^'dic__
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8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, monteze, instaleze şi să pună în ftincţiune produsele
ofertate, să presteze serviciile şi să execute lucrările aferente, în conformitate cu
prevederile Caietului de sarcini şi ale propunerii tehnice, anexe la prezentul contract.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze monteze, instaleze şi să pună în funcţiune produsele
ofertate, să presteze serviciile şi să execute lucrările aferente Ia standardele şi/sau
performanţele prezentate în propunerea tehnică.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie staţiilor de reîncărcare şi lucrărilor aferente
realizării staţiilor de reîncărcare de 5 ani (60 luni) începând cu data recepţionării lor
calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă şi punere în
funcţiune.
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror;
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), ce se datorează culpei furnizorului şi
care sunt legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau
în legătură cu produsele achiziţionate; şi se obligă să acorde achizitorului
- 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.
8.5. Furnizorul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele
din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de
atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.
8.6. Furnizorul se obligă să presteze serviciile de proiectare la standardele şi sau
performanţele prezentate în ofertă şi în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare şiconţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene.
8.7. Furnizorul se obligă să obţină toate acordurile şi avizele solicitate prin Certificatul de
urbanism, aferente proiectului tehnic.
8.8. Furnizorul are obligaţia de a asigura verificarea proiectului tehnic de către verificatori
tehnici autorizaţi,
8.9. Furnizorul are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică din partea proiectantului pe
toată durata execuţiei lucrărilor.

9. Obligaţiile terţului susţinător
9.1. - Terţul susţinător S.C. SMART BUSINESS & TECHNOLOGIES SOLUTIONS
S.R.L. se obligă, ca în situaţia în care, ofertantul lider S.C. AGO PROIECT
ENGINEERING S.R.L. întâmpină dificultăţi de natură tehnică, pe parcursul derulării
contractului, să garanteze, necondiţionat şi irevocabil achizitorului susţinerea tehnică
pentru îndeplinirea contractului, conform angajamentului ferm de susţinere.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1, Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele calitativ, în termen de 30 de zile
calendaristice de la livrarea acestora de către furnizor.
10.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 30 de
zile de la data recepţionării lor ealitative.
10.3. Achizitorul are obligaţia de a recepţiona Proiectul tehnic în termen d^lO zile
lucrătoare de la data procesului verbal de predare primire.
'za/
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10.4. Achizitorul are obligaţia de a realiza lucrările de racordare a staţiilor la reţeaua de
energie electrică, respectiv instalaţiile cuprinse între punctul de racordare şi punctul de
delimitare, precum şi recepţie şi punere în funcţiune acestor instalaţii, în conformitate
cu prevederile Ordinului 59/2013 cu modificările ulterioare şi a altor reglementări şi a
avizelor tehnice de racordare. Realizarea coloanelor de legătură între blocurile de
măsură şi tablourile electrice ce deservesc staţiile de încărcare, sunt în sarcina
executantului.
11. Sancţiuni pentru neîndepUnirea culpabilă a obligaţiilor
1 l.l. - în cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula, iar furnizorul are obligaţia de a plăti
achizitorului, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15%/zi
întârziere din valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor neftimizate/nepresiate/neexecutate
sau fumizate/prestate/executate cu întârziere, în termen de maxim 30 zile de la data
comunicării cuantumului penalităţilor datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea
stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. - în cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul convenit,
atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de
0,15%/zi întârziere din plata neefectuată la termen.
11.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul
pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea
procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare.
Administratorul Judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de
drept.
11.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform
prezentului contract.
11.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile
art. ll.l, 11.2, în completare, păi-ţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului
comun.
11.7. - In cazul în care părţile suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii cu
întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a
produselor/serviciilor/lucrărilor conform art.
10.2,
iar a furnizorului: de
furnizare/prestare/executare a produselor/serviciilor/lucrărilor contractate conform art.
4.1), debitorul va datora creditorului obligaţiei suma echivalentă procentului de 20 % din
valoarea contractului de furnizare, respectiv 147.257,74 lei, reprezentând daune-interese
contractuale.
Clauze specifice
12. Recepţie, ins/)ecţii şi teste
12.1. - Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii
preliminare, la sediul furnizorului/producătorului înainte de livrarea produs^f/dotărilor la
destinaţia finală stabilită de achizitor.
i-------of/c){^nd/c
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12.2. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
12.3. - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
12.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu
va fl limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de
furnizor, cu sau tară participarea unui reprezentant al achizitomlui, anterior livrării
acestora la destinaţia finală
12.5. - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face
la destinaţia finală a produselor.
12.6. - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b)de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
13. MarcarCi conservare, transport, depozitare
13.1. - (1) Furnizonjl are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă,
fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât să
ajungă în
bună stare la destinaţia finală.
(2) - 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.
(3) - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea
Hirnizorului.
14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra, de a monta, de a instala şi de a pune în funcţiune
produsele, respectând nivelul cantitativ şi calitativ contractat, la destinaţiile finale indicate
de achizitor, şi anume:
- în zona Sala Sporturilor Zalău, b-dul Mihai Viteazul;
- în zona parcării publice de pe str. 22 Decembrie.
14.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele care
însoţesc produsele:
a) certificatul de origine;
b) certificatul de calitate;
c) certificatul de garanţie;
d) declaraţie de conformitate;
e) instrucţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.
14.3. Data livrării se consideră a fi data încheierii Procesului verbal de recepţie calitativă şi
punere în funcţiune, semnat de către reprezentanţii furnizorului şi reprezentanţii
achizitorului.
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/5. Asigurări
15.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare,
în funcţie de termenul comercial de livrare convenit, maxim 6 luni de la semnarea
contractului.
16. Servicii
16.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi
serviciile de elaborare documentaţie tehnică, DTAC, PT şi detalii de execuţie, memorii
tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantităţi de lucrări, piese desenate şi
DTOE), verificată de către verificatori tehnici autorizaţi, inclusiv elaborare
documentaţii pentru obţinere acorduri/avize aferente fazei PT şi obţinerea acestora ,
precum şi serviciile de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării
lucrărilor, fără a modifica preţul contractului, în confonnitate cu prevederile Caietului de
sarcini nr.76501/21.î0.2019.
16.2. - (1) Documentaţiile aferente proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie (memorii
tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese desenate şi
DTOE) se vor preda achizitorului de către furnizor, verificate de către verificatori de
proiecte autorizaţi, în 5 exemplare în format tipărit (originale) şi l exemplar în format
electronic ~ CD (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi Autocad
2004).
(2) - Documentaţiile aferente fazei DTAC şi cele întocmite în vederea obţinerii acordurilor
şi avizelor. Ia faza PT, se vor preda achizitorului de către furnizor, în 2 exemplare în
format tipărit (originale) şi 1 exemplar în format electronic - CD (fişiere Word, Excel MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi Autocad 2004).
(3) - La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi furnizorul au obligaţia de a
verifica modul în care au fost elaborate lucrările prevăzute în contract, numărul lor, alte
date şi alte elemente necesare. Procesul verbal de predare-primire a documentaţiei
constituie recepţia documentaţiilor care au făcut obiectul contractului.
16.3 Furnizoml are obligaţia de a presta şi serviciul de asistenţă tehnică din partea
proiectantului pe parcursul executării lucrărilor.
17. Perioada de garanţie acordată produselor
17.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul dintre produsele furnizate prin
contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau sau oricărei alte
acţiuni sau omisiuni a fumizomlui şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
17.2. - (1) Perioada dc garanţie acordată produselor, inclusiv montarea şi instalarea de
către furnizor, este cea declarată în propunerea tehnică, de 5 ani (60 luni), începând cu
data recepţiei calitative şi punerii în funcţiune a acestora, după livrarea lor la destinaţia
finală.
(2) Furnizorul se obligă să acorde garanţie lucrărilor aferente furnizării cu montaj a
staţiilor de reîncărcare de 5 ani (60 luni) de la data terminării lucrărilor până la data
recepţiei finale.
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18. Garanţia de bună execuţie a contractului
18.1 - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De regulă,
garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de
asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5)
aplicându-se în mod corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie
este mai mică de 5.000 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea
garanţiei acesteia prin depunerea la caserie a unor sume în numerar. în situaţia în care
garanţia debună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o
instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei scrisorii de garanţie că
diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se va face doar cu acordul scris al
achizitorului. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie
să fie în concordanţă cu prevederile contractului de furnizare şi cu prevederile HG
395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau
cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a
instrumentului de garantare de către achizitor.
18.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile
emise pentru livrările efectuate, situaţie în care furnizorul are obligaţia de a deschide un
cont la dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de
către contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără TVA.
Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest
cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
18.3. (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de
livrare/prestare/executare a produselor/serviciilor/lucrărilor contractate, precum şi pentru
orice motiv (inclusiv forţa majoră), furnizorul are obligaţia de a prelungi valabilitatea
garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii contractului de furnizare,
în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării
celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de livrare/prestare/executare şi până la
semnarea procesului verbal de recepţie finală.
18.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest
lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia
executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a
reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
18.5. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
18.6. - Garanţia de bună execuţie se va restitui conform art. 42 alin. (1) din HG nr.
395/2016 în cel mult 14 zile de la data plăţii facturii finale, dacă autoritatea contractantă
nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei.
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19. Modalităţi de plată
19.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în
tennen în termen 30 de zile de la comunicarea facturii de către furnizor. Facturile se vor
emite după recepţia calitativă şi punerea în funcţiune a produselor, după recepţionarea de
către achizitor, a serviciilor de proiectare/asistenţă tehnică, respectiv în baza situaţiilor de
lucrări confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, dirigintele de şantier.
19.2 - (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans furnizorului, în cuantum de 15 % din
valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de
returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1^1) din HG
264/2003 şi potrivit prevederilor art. 52 alin. (lO'^l) din Legea 500/2002 şi ale art. 54 alin.
(9'^1) din Legea 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, la efectuarea plăţilor
pentru serviciile prestate, avansurile acordate vor fi recuperate până la finalizarea prestării
serviciilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecărei facturi emise.
(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului
în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.

20. Ajustarea preţului contractului
20.1. - Pentru produsele furnizate, preţul datorat de achizitor furnizorului este cel declarat
în oferta prezentată de furnizor, anexă la contract.
20.2 - Actualizarea preţului contractului este posibilă în conformitate cu prevederile
art. 164 din HG nr. 395/2016 şi ale cap. III din Instrucţiunea AN AP nr. 2/2018 din 21
decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială
actului, modificată prin Instrucţiunea ANAP nr. 1/2019.
21. Amendamente
21.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
21.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

22. Modificarea contractului
22.1 - Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate,
tară organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi
condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act
adiţional.
22.2 - Orice modificare a contractului de achiziţiei publică în cursul perioadei sale de
valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, se
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile
legii.
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23. întârzieri în îndeplinirea contractului
23.1 Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare/prestare/executare de 6
luni, conform art. 6.1 din contract.
23.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de
livrare/prestare/ executare a produselor/serviciilor/lucrărilor , acesta are obligaţia de a
notifica,
în
timp
util,
achizitorului;
modificarea
datei/perioadelor
de
furnizare/prestare/executare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
23.3. In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare/prestare/executare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul
achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului conform prevederilor art. 11.1.

^ :

24. Cesiunea
24.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
24.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea
produselor/serviciiior/iucrărilor furnizate/prestate/executate în condiţiile prevăzute de
dispoziţiile Codului Civil.
24.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu
respectarea dispoziţiilor articolului 24.2.
25. Suhcontracianţi
25.1. 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.
25.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa Ia contract.
25.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
25.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi
va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
25.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea
98/2016.

26. Forţa majora
26.1. Forţa majoră exonerează păriile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
26.2. 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.
26.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
păi-ţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
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26.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor
27.1. Achizitorul 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.
27.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele Judecătoreşti competente din Romania.
28. încetarea contractului
28.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de
garanţie a produselor.
28.2. Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre părţi, a
obligaţiilor contractuale.
28.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea
contractantă, 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 ar fi contrară interesului public,
în acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până Ia data denunţării unilaterale a contractului.
28.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

29, Limba care guvernează contractul
29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicări
30.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizitorului,
inclusiv direct de către concesionar/utilizator.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
30.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului
31.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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32. Dispoziţii finale
32.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi
ulterior încheierii lui.
32.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi foi-ţă
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.
32.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului,
sunt d-na Ciurte Rodica, şef Serviciu de monitorizarea servicii comunitare de utilităţi
publice şi d-na Cristea Andreea, consilier achiziţii, din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei
municipiului Zalău, Serviciul investiţii achiziţii publice, privind finalizarea procedurii de
achiziţie.
Achizitor,

Furnizor,

Municipiul Zalău

S,C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

Prima
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